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 ملخص الرسالة 

 :تتحدث الرسالة عن العام املراد به اخلصوص من جانبني

وذلك ببيان مفهوم العام املراد به اخلصوص يف القرآن الكرمي،  :من اجلانب النظري: األول
تعريفه عند األصوليني واملفسرين، وبيان العوامل املؤثرة يف تعيني القول به يف : وذلك من خالل

التفسري، وبيان خطورة استعمال هذا املفهوم يف تربير العقائد واألقوال الباطلة يف التفسري، وكذلك 
بيان الفرق بني العام املراد به اخلصوص وبني املصطلحات ذات العالقة؛ : النظريةتناولت الدراسة 

: وذلك لدقة هذا املفهوم، وخفائه على كثري من الدارسني لعلم التفسري، وكذلك تناولت الدراسة
اختالفهم يف : اختالف العلماء يف وقوع هذا املفهوم يف القرآن الكرمي واللغة العربية من جانب

اختالفهم يف هذا املفهوم خصوصا، وبينت أنَّ الراجح وقوعه : از عموما، ومن جانبوقوع ا
النص، : طرق معرفة هذا املفهوم، وبينت أنها أربعة: باألدلة املقنعة، ومما تناولته الدراسة كذلك

املراد وكذلك وضعت الدراسة شروطًا وضوابطَ لصحة القول بالعام  احلس، والعقل،وواإلمجاع، 
أن يكون اللفظ من ألفاظ العموم، وأن تكون إرادة : به اخلصوص يف تفسري كتاب اهللا تعاىل وهي

اخلصوص قبل التلفظ بالعموم، والبد من وجود القرينة الدالة على إرادة اخلصوص، وأن ال 
أثر : يةيعارض داللة القول بالعام املراد به اخلصوص عارض شرعي، وآخر ما تناولته الدراسة النظر

قصر داللة املعىن، : العام املراد به اخلصوص يف التفسري، وأحصت الدراسة سبعة آثار لذلك وهي
قصر داللة احلكم، دفع توهم التعارض بني اآليات، توجيه أقوال السلف، إبراز األثر البالغي، 

 . تعدد املعىن لآلية، التوجيه الكلي لآليات

عليها املفسرون،  البحث مئة وأربع ومخسون آية مما نص تناول: من اجلانب التطبيقي: الثاين
على ثالث  واملرجوح منها وبينت الدراسة أثرها يف التفسري، وستون آية، اثنتان: الراجح منها

 ماكان: والثانية ،آية ستونو اثنتان :ماكان من العام الباقي على عمومه وعددها: األوىل: حاالت
ه العموم فيها نت الدراسة أنما بي: عشرة آية، والثالثةى إحد: من العام املخصوص وعددها

 . آيات سبع أما اآليات احملتملة فبلغت. اثنتا عشرة آية: وعددها

 واهللا املوفق 

 
 



ABSTRACT 
This dissertation discussed the annum resought of respective in the holy 

Qur`an  into two concepts: 
I. Theoretical concept: Declaring annum that resought the respective in holy 

Qur`an and how the fundamentals and the annotators are defined it, stated 
the effected factors that influence the use of this term in the interpretation 
of the holy Qur`an in which they used to justify the erroneous ideologies, 
examined the differences between the annum resought of respective and the 
correlational terms and how they are disguised to many studentsof the holy 
Qur`an interpretaion. The dissertation studied the differances between the 
scholars in the occurrence of this concept in the holy Qur`an and the 
Arabic language by thier differing in the occurrence of the metaphor in the 
holy Qur`an in general and of their difference to this concept (the annum 
that resought the respective) particulary. The study proved by the 
perrsuasive evidence that occurring of the annum of resought the respective 
is the prepnderance. And for declaring the ways of knowing this term it 
stated four concepts (sense, rightful evidence, mind and consensus of the 
scholars). This study puts rules and conditions for correct referring of the 
saying that the annum resought of respective occurred in the holy Qur`an 
and that (the pronunciation of the annum must be a general word, the 
resought of respective must be before annum word, there should be a 
presumption function on the annum that resought the respective and not 
opposed by any rightful evidences). The other cite of this study is that the 
impact of annum resought the respective interpretation has seven affects 
(Restricted of the indicative meaning and judgment, repulsed the doubt of 
the opposition between verses, catch-words of the predecessors, highlighting 
the impact of rhetoric, multitude meaning of the verses and the overall 
commencing of the verse). 

II. Practical concept:The research four handred and fifty_verse which the text of 
the commentators correct them: sixty_two verse and less correct view of the 
three cases: first: McCann the rest of the year on the general meaning 
and number of sixty_two verse and the second: McCann of the year ad 
hoc and number eleven verse and third mapent study in which he does not 
pan and number twelve verse the potential reached seven verses.  

Allah bless all



   
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  
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 :مايليوتتضمن : املقدمة

 .أهمية املوضوع .١

 .أسباب اختيار املوضوع .٢

 .أهداف املوضوع .٣

 .الدراسات السابقة .٤

 .خطة البحث .٥

 .منهج البحث .٦



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ٣ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ومن  ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،ونستهديه ،ونستغفره ،ونستعينه ،احلمد هللا حنمده إنَّ

ال إله إال  وأشهد أنْ ،ومن يضلل فال هادي له ،سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له
على آله، و ،سوله صلى اهللا عليهرعبده و حممداً وأشهد أنَّ ،اهللا وحده الشريك له

 :بعدأما                               .ا كثرياًم تسليموصحبه وسلَّ

، وـا خاطـب   لغة العرب اليت نزل ا القرآن القرآن معرفةَمن لوازم معرفة تفسري  إنَّ
وقت نزوله قال تعاىل العرب : My           z  {      |         }     ~L                                    

  .]٢: سورة یوسف  [ 

ه حجت وتقوم ،ن رسالتهإال بلسان قومه حىت يبي رسل رسوالًا ياهللا ألَّ واقتضت حكمةُ
ليهلنةك من هلك عن بيقال تعاىل ،عن بينة ، وحيىي من حي:          M   i   h    g   f

   x   wv   u   t   s   r    q   p   on   m   l   k   j
    z   yL ]  وهل؛ ] ٤: سورة إبراھیمذا كانت العرب وتعي  ،هتفهم خطابات

هامضامين، اآليةُ وتأسر قلب منهم اجلبار العنيد، وتف ،همر عقولَحيتخيالكذب  روا ضروب
فكَّ هم بعد أنْيف التنفري منه حىت قال أحدإنْ: رر وقد وما ذاك إال  ،يؤثر هذا إال سحر

للحق جحود، من اهللا ما استحقيف احلكم فاستحق  وجور. 

الفصاحة والبيان حىت لو  وجوأ ،يف اخلطاب األساليبِ ن أبلغَهذا القرآن قد تضم إنَّ
اجتمع مقال تعاىل ،ها مل ولن يأتوا مبثلهبأقطارِ ن : M   0   /   .   -    ,

   >   =   <      ;   :   9   8   7    6   5   4   3   2   1L  
 .] ٨٨: سورة اإلسراء[ 

 

 



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ٤ 
العرب بفنون البيان واإلعجاز اُهللا وهلذا خص، وأساليب اخلطاب ما فاقت الناس  به سائر
 واتساع اال ما ،من املعارضة والبيان وتيتأُ ه ليس يف مجيع األمم أمةٌفإن( (يف زمام 

 )١(.)) يصى من اهللاصه العرب خوتيتأُ

بلفظ  واجلميع ،بلفظ اجلميع فيخاطبوا الواحد ،يف الكالم اازات مما آتاه اهللا العرب وإنَّ
  )٢(.وغري ذلك ،إلرادة العموم واخلصوص ،طلقوا العموم إلرادة اخلصوصوي ،الواحد

 :قال الشاعر

 )٣(ائعب هرِالد لِوه يف أَلصاحبِ  ا نأي الناس وا يعلمِسلُتعالوا فَ
   

 .بعض الناس: أي

 : )٢٠٤:ت(قال الشافعي 

)) ما خاطب اُهللافإن بكتابه العرب ا على ما تعرفوكان مما تعرف من  ،من معانيها بلسا
ا معانيها اتساعفطرته أنْ وأنَّ ،لسا ءخاطب بالشيي ا ظاهراًمنه عام الظاهر يراد به العام 

... وعاما يراد به اخلاصا ظاهر... أو  ،أو وسطه ،علمه يف أول الكالمِ فكل هذا موجود
 )٤(.)... )آخره

إذ كيف  ،على طالب العلم والتفسري ذلك متحتمةً كانت معرفةُ :لكوملا كان ذلك كذ
يفهم كتاب اهللا دون أن يعرف ؟هموأساليبِ ،العرب كالم 

 

 

                                 
 ). ١٢ص(تأويل مشكل القرآن البن قتيبة   )١(
، والربهان )٢٧٥ص(لقد ذكر العلماء وجوه خطابات القرآن، وهي كثرية كابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآن   )٢(

 ).١/٢٩٩(، ومعترك األقران يف إعجاز القرآن )٢/٥١(والسيوطي يف اإلتقان  ).٢/٢٧٤(يف علوم القرآن 
 ).١٢/٣٤٠(األغاين أليب الفرج األصفهاين : ، ينظر)هـ١٠٥ت(الثقفي البيت ليزيد بن احلكم   )٣(
 ).٥١ص(الرسالة لإلمام الشافعي   )٤(



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ٥ 
٤٦٣:ت(عبد الرب  قال ابن(: 

)) الجيهله : وقال ...تيان بلفظ العموم واملراد به اخلصوصمن كالم العرب اإل ومعروف
 )١(.)) له بالعلم إال من العنايةَ

شديد من األئمة رمحهم اهللا فيمن وقد ورد التالقرآن دون علمٍ ريفس اباللغة العربية عموم . 

 : )١٠٤:ت(قال جماهد 

)) ال ييؤمن باهللا واليوم اآلخر أنْ حل ألحد بلغات  يف كتاب اهللا إذا مل يكن عاملاً يتكلم
  )٢().) العرب

 : )١٧٩ت(اإلمام مالك  وقال

            ا جعلته إلَّ -القرآن –ر ذلك فسبلغات العرب ي عاملٍ برجل غريِ ىوتال أُ ((
 )٣(.)) نكاالً

وتأويل  ،عن حتريف اجلاهلنيتعاىل كتاب اهللا ل إال صيانةًماهو هذا التشديد منهم  إنَّ
هلذا استعماهلم م احنرافالمن أهل البدع  كثريٍ تربير من إنَّوانتحال املبطلني، و ،الغالني

  )٤(.باطالً املفهوم استعماالً

 :يف معرض كالمه عن القاعدة اخلامسة )١٣٩٣ت(قال الطاهر بن عاشور 

  ،مـراد اهللا  ذلـك يبطـلُ   ألنَّ ؛ه على خصوصيات جزئيةكلمات فكما ال جيوز محلُ ((
ما قصد منه اخلصوص كذلك ال جيوز تعميم، ألنَّ؛ما قصد منه التقييد وال إطالق  

 

                                 
 ). ٢١/٢٦٥(التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  )١(
  ).١/٤٢٧(زكي أبو سريع :الربهان يف علوم القرآن للزركشي، حتقيق )٢(
كليهما من طريق ) ٥/٩٢(وأبو ذر اهلروي يف ذم الكالم وأهله  ).٢/٤٢٥(أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  )٣(

 .أيب القاسم احلسن بن حبيب عن أيب عبداهللا امليداين عن أيب قريش احلافظ عن حيىي بن سليمان عنه
 ). ١٤٦ص(ينظر   )٤(



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ٦ 
 بذلك الفرق اغتر بعضوقد ، أو إىل إبطاله من أصله ،فضي إىل التخليط يف املرادي ذلك قد

((.)١(  

 نيا، ومن الفقهاء واألصوليمن العلوم اليت لقيت من العلماء اهتمام العام واخلاصعلم  إنَّ
ا من أبواب وأصبح باب ،همنوه كتبفضم ،عرف بأهل األصولا حىت بات يوتدوين ،تأصيالً

ق العمل مبعرفته، وفهمه، وما ذاك إال لتعلُّ ،ف هذا العلمعريوم أصول الفقه؛ فمنهم 
نوه علوم ففسروا بعض آيات اهللا به، وضم: ا العلمهم من هذولقد أخذ املفسرون بنصيبِ

 .ه، وماذاك إال ألمهيته، وكثرته يف كتاب اهللا تعاىلالقرآن ومباحثَ

 :)٧٤٥:ت(سي قال أبوحيان األندل

   )٢()). لكثرته ال حيتاج إىل دليلٍيراد به اخلاص  وإطالق العام و(( 

إنالتفسرييف باب  موضوع العام املراد به اخلصوصة من خدم قلَّ ي رأيت اخصوص: 
أصيلباجلمع والت، يروي غليالً وي عسى أنْدلْأرمي فيه بسهمي، وأدلوا فيه بِ أنْ فأردت ،

جزيالً عند ريب أجراًكتب يل به ويالعام املراد به : ( ه هو السميع العليم، وأمسيته، إن
 ).ا ودراسة مجع –اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري 

 M  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  ËL 
 

|    |    | 
 

 

 

                                 
 ).١/٥٠(التحرير والتنوير البن عاشور   )١(
 ). ٢/١٩٦(تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي   )٢(



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ٧ 
 :أمهية املوضوع 

 :تربز أمهية املوضوع يف النقاط التالية

 :ويربز هذا األثر فيما يلي ،القرآن الكرميتفسري ا يف كبري له أثراً أنَّ :األوىل

 .   قصر داللة املعىنيف  .١

 .ظاهر بني اآلياتاليف دفع ما يتوهم من التعارض  .٢

 .البالغي لآلية األثريف إبراز  .٣

شاء اهللا تعاىل إنْ –اليت سوف يربزها هذا البحث  مةإىل غري ذلك من اآلثار القي -. 

ودراسة أقوال العلماء يف قوهلم  ،ا اخلصوص يف مجع اآليات العامة املراد أنَّ :الثانية
 صيانةٌ؛ أو حمتمل ،أو مرجوح ،وما هو باطل ،من ذلك وبيان ما هو صحيح ،باخلصوص

 . واالنتحال الباطل ،لكتاب اهللا من التحريف والتأويل

أسباب االختالف بني  معرفةُ ؛والوقوف عليه ة العام املراد به اخلصوص،يف معرف أنَّ :الثالثة
 . أو مراد به اخلصوص ،اكترددهم بني اعتبار اللفظ عام: املفسرين

خيلو  حىت ال يكاد ،عن هذا املوضوع يف تفاسريهمحتدث من املفسرين  اًكثري أن :الرابعة
 .وما تناوهلم له إال ألمهيته يف التفسري ،عن غريهم من العلماء عنه تفسري فضالً

 . لقواعد أدلة الكتاب والسنة يف معرفة هذا املوضوع معرفةٌ أنَّ :اخلامسة

|    |    | 
  
 

 

 



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ٨ 
 :أسباب اختيار املوضوع

ل يؤص تأليف -حسب علمي– فرد يف موضوع العام املراد به اخلصوصيه مل أن :األول
هذا املوضوع، وين أثره يف التفسري، وجيمع أغلب اآليات فيهبي . 

، )٧٩٤ت( الزركشيحديث املختصني يف علوم القرآن عن هذا املوضوع ك ةقلِّ :الثاين
فكانت رغبيت يف نقل ذلك  ،اأصولي أو تناوهلم له تناوالً ،وغريمها ،)٩١١ت( السيوطيو

هذا املوضوع إىل جانب أوسع وأمشل، وذلك من خالل ز يف احلديث عن اجلانب املوج
 .صوصاخل اودراسة اآليات العامة املراد  مجع،

تفسري كتاب اهللا تعاىل؛ وذلك من خالل بيان اآلثار اليت حيدثها  ةخدم يف الرغبةُ :الثالث
 .القول بالعام املراد به اخلصوص يف اآليات

وما هو  ،وما هو باطل ،ما هو حق :هومن ،ورود ذلك يف كالم املفسرين كثرةُ :الرابع
 لبيان ؛اخلصوص ااآليات العامة املراد  فدراسة ،وما هو حمتمل ،وما هو مرجوح ،راجح

 . جليلة لكتاب اهللا تعاىل ةٌما سبق خدم

|    |    |   
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ٩ 
  :أهداف املوضوع

 أحدد ، وميكن أنْلوجهة الباحث والقاريء حتديد اهلدف من تناول املوضوع حتديد إنَّ
 :رئيسةف املوضوع يف ثالثة أهداهذا من  هديف

، ووقوعه يف القرآن واللغة، وطرق معرفته، اخلصوص بهمفهوم العام املراد  بيان :األول
 .وشروط اعتباره

 بهها من العام املراد أن يف تفاسريهم عليها املفسرون اآليات اليت نص مجع :الثاين
 .وذلك لبيان وجه الصواب فيها ،اخلصوص

 .اخلصوص يف التفسري بهبيان أثر العام املراد  :الثالث
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ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ١٠ 
  :الدراسات السابقة 

ن تناول ما موإن ،يف هذا املوضوع -حسب علمي – مستقلة علمية وجد هناك دراسةٌتال 
 :على ما يلي قد كان تناوله هلاف - اخلصوص بهالعام املراد  :أي –هذه القضية 

 )١(،الزركشيوذلك ك ،من أبواب علوم القرآن ها جزء من بابٍن تناوهلا على أنم :األول
 . وغريهم ممن هو تبع هلم )٣(،وابن عقيلة املكي )٢(،السيوطيو

كان السيوطي قد أفـرد   قدو العام،ا عند حديثهم عن موضوع ضرتناوهلم له كان ع إنَّ
نوعاخلـامس   اخلصوص ضمن حديثه عن النـوع  بهر العام املراد كَذَ :ه وخاصها يف عام

ني العام املخصوص، ن بعض الفروق بينه وبيوب ،ه نوع من أنواع العاموذكر بأن ،واألربعني
ه جمازوذكر بأن. 

 ،اخلصوص عند حديثه عـن وجـوه املخاطبـات    بهأما الزركشي  فقد ذكر العام املراد 
ومل يـزد علـى    ،ح وقوعهورج ،العلماء اختلفوا يف وقوعه ن أنَّوبي ،واخلطاب يف القرآن

 . هذا

ا ابن عقيلة املكي فقد سار يف حديثه عن موضوع العام واخلاص، وكذلك العام املراد به أم
طى السيوطي، ومل يأاخلصوص على خمن تعريـف  : أكثر مما أتى به السيوطي بشيٍء ت

نيفه ر الفرق بينه وبني اخلاص، وهذا راجع إىل منهجه يف تصكْالعام املراد به اخلصوص، وذ
 )٤(.للكتاب

 الـــويف جم ،من العموم يف علم أصول الفقه ه جزٌءمن تناول املوضوع على أن :الثاين

 

                                 
 . النوع الثاين واألربعون دار إحياء الكتب العربية) ٢/٢٢٠(الربهان يف علوم القرآن   )١(
 . دار الكتب العلمية) ٢/٤٢(االتقان يف علوم القرآن،النوع اخلامس واألربعون   )٢(
 ).٥/٨٩(عقيلة املكي الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن البن  )٣(
 ).١/٥٨(املصدر السابق   )٤(



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ١١ 
 )١(.وهذا كثري ،فرده بالبحثولكنه مل ي ؛األحكام الفقهية 

وهـذا   ،وحجيتـه  ،داللتـه القطعيـة والظنيـة    من تناول املوضوع من حيثُ :الثالث
ق بالعام املراد بـه اخلصـوص مـن ناحيـة      ولكن له تعلُّ ؛جماله الفقه وأصوله الخيفى أنَّ

 )٢(.وداللته عند األصوليني ،حجيته

مـن ضـمنها    وأورد ،ن تناول املوضوع ضمن قواعد العمـوم واخلصـوص  م :الرابع
اخلصوص هذا يف ضمن حديثـه العـام عـن قواعـد اللغـة يف تفسـري        بهالعام املراد 

 )٣(. أو يف استنباط أحكام القرآن الكرمي ،كتاب اهللا تعاىل

 ولكـن  ،من تناول املوضوع ضمن العموم واخلصـوص يف القـرآن الكـرمي    :اخلامس
ضمنه يف مقال ال يأو تناولـه يف سـياق    ،طلق عليه دراسة مسـتقلة شـاملة  صلح أن ي

  )٤(.البحث يف علم من علوم القرآن

ـ م :السادس مسـتقل   وم واخلصـوص يف كتـابٍ  ن تناول املوضوع ضمن مبحث العم
العقـد املنظـوم يف العمـوم     (ا سبق كتـاب  فال أعلم كتاب ،يف جمال األحكام الفقهية

 ه فإن )٦٨٢:ت(لإلمام شهاب الدين أبوالعباس أمحد بن إدريس القرايف)  واخلصوص

 

                                 
، العام وأثره على )رسالة ماجستري(العام وداللته على األحكام الشرعية حملمد سليمان شويات : ينظرمثال  )١(

، العام واخلاص وأثرمها يف الفقه اإلسالمي الطيب خضري )دكتوراه(األحكام الفقهية لعلي عباس احلكمي 
 ) ... دكتوراه(

، العام وداللته عند األصوليني ) ماجستري(داللة العام بني القطعية والظنية لعبد احلكيم السعدي : ينظر مثال )٢(
 ). ماجستري(، داللة العموم واخلصوص يف النص القرآين حلسني علي شبع )ماجستري(لناصر اخلميس 

أثر القواعد األصولية ، )دكتوراه.(العام واخلاص :قواعد التفسري خلالد السبت املقصد السابع عشر : ينظر مثالً  )٣(
 ).ماجستري.(قواعد العموم واخلصوص:  عبد الكرمي حامديلاللغوية يف استنباط أحكام القرآن 

هـ، مظاهر ١٤٢٢جملة كلية املعلمني حمرم ) حبث حمكم ( العموم واخلصوص يف القرآن الكرمي لفهد الرومي   )٤(
جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود ربيع اآلخر ) حبث حمكم(لصاحل الزهراين العموم يف إعراب القرآن 

 ).مقال(هـ، أسباب النزول بني العموم واخلصوص لنعمان جغيم ١٤٢٨



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ١٢ 
  )١(.ف مثلهمن ألَّ يف بابه قلَّ وهذا الكتاب عزيز ،تناول املوضوع ضمن هذا املبحث

 

سبق باجلمع موضوع البحث مل ي ي أرى أنَّفإن؛ وبعد هذا العرض للدراسات السابقة
 راًبتكَعترب مهذا املوضوع يا، وا، والتفسري خصوصعموم والدراسة يف جمال القرآن الكرمي
كتاب  املوضوع يف جمال تفسري ناولَحيث ت ؛اخلصوص بهيف تناوله ملوضوع العام املراد 

كتب  :من ميادين التفسري أال وهي منطلقاً ،نا تأثري هذا املوضوع يف التفسريبيم اهللا تعاىل
التفسري حيث منها يوالتفسري  ،انطلق للتنظري والتأصيل يف جمال علوم القرآن عموم

اخصوص . 

وأن يوفقين يف إعطاء هذا  ،واملنتفع منها ،وقارئها ،هاذه الرسالة كاتب أن ينفع أسألُ واَهللا
 ،سئوله خري مفإن ،ومستحقه من اجلمع والتطبيق ،املوضوع حقه من التأصيل والدراسة

أمولوأعظم م. 
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أمحد اخلتم عبداهللا، وهو مطبوع :يف جامعة أم القرى حققه الطالب) دكتوراه(حقق الكتاب يف رساله علمية   )١(

 ).١/٨(وقد ذكر حمقق الكتاب أنه أول كتاب أفرد فيه العموم واخلصوص  كية،يف جملدين طبعته املكتبة امل
 



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ١٣ 
 :خطة البحث

 : مقدمة، ومتهيد، وبابني، وخامتة، وهي على ما يلي: تتكون الرسالة من
راسات والدوأهداف املوضوع، وتتحدث عن أمهية املوضوع، وأسباب اختياره،  :مقدمة

  .السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث
 :ويتحدث عن مايلي: متهيد

 .عنوان الرسالةالتعريف مبصطلحات : املبحث األول 

 . أقسام العام يف القرآن الكرمي: املبحث الثاين

  .ن الكرميألفاظ العموم يف القرآ: املبحث الثالث
 :ويتكون من الفصول التالية :الدراسة النظرية :الباب األول

 .يف القرآن الكرمي اخلصوص بهمفهوم العام املراد : الفصل األول

 .املصطلحات ذات العالقةاخلصوص وبني  بهالفرق بني العام املراد  :الفصل الثاين

 .واللغة الكرمي اخلصوص يف القرآن بهوقوع العام املراد : الفصل الثالث

 .ق معرفة العام املراد به اخلصوصطر :الفصل الرابع

 .اعتبار العام املراد به اخلصوص ضوابط وشروط: الفصل اخلامس

 .أثر العام املراد به اخلصوص يف التفسري: الفصل السادس
املفسرون  ويف هذا الباب سقت أغلب اآليات اليت نص :الدراسة التطبيقية: الباب الثاين

ا اخلصوص وبينت أثر الراجح منها يف التفسريعلى أن ها عامة مراد.  
 .وتتضمن نتائج البحث، وتوصيات الباحث: اخلامتة

 .الفهارس العلمية للبحث
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ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ١٤ 
  :منهج البحث

 :منهج البحث يتلخص يف النقاط التالية إنَّ

استقراء : يف حبثي هذا على منهج االستقراء الناقص، والوصف أي أعتمدت :األوىل
اآليات اليت نص ا اخلصوص، وذلك يف نطاق التفاسري عليها املفسرون بأن ها عامة مراد

 :التالية

 .)٣١٠ت(جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإلمام حممد بن جرير الطربي 

 .)٤٥٠ت(النكت والعيون للماوردي 

 . )٥٤٢ت(الوجيز البن عطية األندلسي احملرر 

 .)٥٩٧ت(البن اجلوزي  زاد املسري يف علم التفسري

 .)٦٧١ت(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 

 .)٧٤١ت(التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي الكليب 

 .)٧٤٥ت(البحر احمليط أليب حيان األندلسي 

 .)٧٥٦ت(الدر املصون يف علم الكتاب املكنون للسمني احلليب 

 .)١٢٥٠ت(فتح القدير اجلامع بني فين الرواية يف علم التفسري للشوكاين 

 .)١٣٩٣ت(التحرير والتنوير البن عاشور 

 .)١٣٩٣ت(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي 

هذه  ر يف أنَّا من املفسنص جرد التفسري، فإذا وجدتي أُأن: وقد كان منهجي يف االستقراء
اآلية عاما اخلصوص، فإن ة مرادي أدوا يأيت بعده من املفسرين، ن ذلك، وأكتفي به عم

على ذلك؛ خشية التكرار أو أحدهم فينص. 
 



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ١٥ 
مهم وهو لحظٌوقد كان الستقراء عبارة املفسر يف إطالقه للعموم املراد به اخلصوص؛ م :

اير يف إطالقاته للعموم املراد به اخلصوص منهج املفسر يف ذلك، فأجده يغ ي أستقرُءأن
هي مرادفةٌ بألفاظ لح عليه فمثالًصطَفظ املُلَّل: 

اآلية ظاهرها : "يطلق عليه عند تعبريه عن العام املراد به اخلصوص، أجده تارةً الطربي
هذا "أو )٢(،"جعلوا حكم اآلية على اخلصوص"أو  )١(،"وتأويلها اخلصوص عمومٍ ظاهر

خمرجهما خمرج العموم واملراد منهما "أو )٣(،"هره العموم وباطنه اخلصوصالكالم ظا
يف  -إن شاء اهللا  –إىل غري ذلك من املواضع الكثرية اليت سوف أتكلم عنها )٤("اخلصوص

 )٥(.مبحث مستقل

الطاهر : وكذلك ممن أجد تغاير اإلطالق عنده من املفسرين على العام املراد به اخلصوص
ر عنه باصطالح البالغيني ر عنه باالصطالح املعهود، وتارة يعبتارة يعب بن عاشور فأجده

 )٦(".االستغراق العريف" املتأخرين

من ناحية عدم إغفاهلا، واجلنوح عن  لقد كان هلذا التنوع والتغاير يف االطالقات اهتمام
ه آليات القرآن اعتبارها مما كان له األثر النافع يف حماولة استيعاب موضوع البحث، ومشول

 .الكرمي

ا ي أقصد به وصف أثر هذا العام املراد به اخلصوص يف التفسري واصفًفإن :أما الوصف
 . ماهية هذا األثر، وكيفيته

اسم السورة، ورقم اآلية بني قوسني،  عزو اآليات القرآنية يف صلب املنت ذاكراًأَ :الثانية
وكذلك احلديث الشريف فإين أذكر نيكان يف الصحيح فإنْجه من خري ، أو أحدمها فإن

                                 
 ).٢/٥٤٥(تفسري الطربي   )١(
 ).٥/٨٦(املصدر السابق   )٢(
 ).٥/٣٠٥(املصدر السابق   )٣(
 ).٩/٤٩٣(املصدر السابق   )٤(
 ).١٠٢ص: (ينظر  )٥(
 )...٢٣/٤٧(،)١٧/٣٢٦(،)١١/١٠٩(،)٥/٣٨(التحرير والتنوير   )٦(



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ١٦ 
 زاًوجِجه مي أذكر من خركان احلديث يف غريمها فإن لغريمها، وإنْ أكتفي بذلك دون ذكرٍ

با، أما إن كان احلديث يف اقتباس لدرجة احلديث عند أهله املشهورين غالً يف ذلك مع بيان
 .منقول فال أتقيد بتخرجه

ا األبيات الشعرية أمي أعزوها للمصدر الذي وجدت البيت فيه، وأذكر قائله          فإن
 .-إن تيسر ذلك  -

ضابط الشهرة  أترجم لألعالم املذكورين يف البحث، على حسب اجتهادي؛ ألنَّ :الثالثة
ال ي آلخر، مع ذكر مصدر ترمجته، وكذلك فإن من عدمه ضابط نسيب خيتلف من شخصٍ

أجعل مع ذكر يف املقدمة أو من جاء ذكره يف نص منقول، وأترجم لألعالم املذكورين 
لوفاته يف موطن احلاجة، أو عند أول ورود المسه، وال أُ لم من األعالم تارخياًأي عر كر

ذلك؛ وال أتقيد بالترحم عليهم، أو ذكر ألقام، وما ذاك عن تنقص وازدراء؛ بل بغية 
 .اهللا اجلميع أعالم رحم فهم أئمةٌ اختصار البحث، وإالَّ

ي أذكر اسم املصدر، ومؤلفه، ورقم الد، ا عزو الكالم إىل املصدر، فإنأم :الرابعة
والصفحة فقط، وال أزيد على ذلك إال  لبيان نسخة أخرى للمصدر، أما بيان معلومات 

 .  املصدر األخرى فهي يف فهرس املصادر واملراجع
ي قد استغرقت يف استقراء قي من البحث، فإنا منهجي يف اجلانب التطبيأم :اخلامسة

ا اخلصوص قرابة الشهرين، وقد بلغ اآليات اليت نص عليها املفسرون بأن ها عامة مراد
أعمل عليها دراسيت  كانت جديرة بأنْ ومخسون آيةً وأربع عدد اآليات بعد التنقيح مئةٌ
 :هذه، وذلك على النحو التايل

١- التسلسل على حسب ترتيب القرآن الكرمي؛ ليسهل الرجوع ب اآليات يف أرت
 .إليها

مع األخذ  -ة مراد ا اخلصوص،ها عامأن :قال من املفسرين منمث اآلية،  ذكرأ -٢
وافقه يف قوله ن موأجعل قوله كالعنوان، مث  -بعني االعتبار التقارب يف إطالق املصطلح 

ن يف اآلية ا، مث أقوال املفسريذلك من املفسرين غالباألقوالا بني مرجح على ضوء ا غالب
 .قواعد الترجيح عند املفسرين



 
ا ودراسة                                                    مجع -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

 ١٧ 
٣- قد تتكرر بعض اآليات اليت نم عنها عليها يف مواضع من القرآن الكرمي، فأتكلَّ ص

عند أول ورودها، مث أكتفي باإلحالة إليها عند ذكر املوطن اآلخر، وذلك حمافظة على 
 .ترتيب املصحف

  .ول راجح أثر هذا القول على التفسريأبني عقب كل ق -٤

 .ا لتصنيف اآليات العامة املراد ا اخلصوص عن غريهاوضعت ملحقً -٥

زياد بن خليل / أتوجه بالشكر اجلزيل بعد شكر اهللا تعاىل لألستاذ الدكتور يويف اخلتام فإن
الدغامني على جتشمه عناء اإلشراف على الرسالة، وعلى ما أبداه من آراء وتوجيهات 

حمب الدين بن عبدالسبحان واعظ، / ولألستاذ الدكتور أسهمت يف جناح هذه الرسالة،
هما مبناقشة الرسالة وإبداء املالحظات واآلراء طه عابدين طه محد على تفضل/ وللدكتور
وجلامعتنا املوقرة جامعة أم القرى ممثلة يف كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب القيمة، 

والسنة، ولكافة منسوبيها الكرام، وملشاخينا الذين تشرباجللوس بني أيديهم، والنهل  فت
 . ه مسيع قريبه خري اإلسالم املسلمني إنمن معني علومهم، فحفظهم اهللا، ووفقهم ملا في

|    |    |   
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 .التعريف مبصطلحات عنوان الرسالة: املبحث األول

 .أقسام العام يف القرآن الكريم:املبحث الثاني

 .ألفاظ العموم يف القرآن الكريم: املبحث الثالث

 . حجية العام: املبحث الرابع
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التعريف مبصطلحات عنوان : املبحث األول

 :الرسالة
 

ً :املطلب األول ً  تعريف العام لغة  .اواصطالح

ً :املطلب الثاني ً  تعريف اخلاص لغة  .اواصطالح

ً : املطلب الثالث ً  تعريف التفسري لغة  .اواصطالح
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 املطلب األول

اتعريف العام لغة واصطالح 
  )١(.مولالش: فاعل من العموم مبعىن  اسم :العام لغة

مشل البلدان، أو   : أي اخلصب مشلهم، وعم: ، والعدل أيهم الصالحعم: تقول العرب 
 )٢(.األعيان

  )٣( :)١٧٠ت(قال اخلليل  
 ))وعبالناسِ الشيُء م يعم اًعم فهو ع٤()).إذا بلغ املواضع كلها  ام( 

 .وحييطهمفالعام هو الذي يأيت على مجيع أفراده، ومسمياته؛ فيشملهم، 
  )٥( :)٣٩٥ت(قال ابن فارس 

  )٦(.))ا الذي يأيت على اجلملة ال يغادر منها شيئً: العام(( 
اوقال أيض : 

 ))عمنا هذا األمر يعمنا عموم٧()).أمجعني  ا إذا أصاب القوم( 

                                 
، )٥/١٩٩٣( ، الصحاح للجوهري)١٢/٤٢٣(البن منظور لسان العرب  ،)٢/٦٢٩(املعجم الوسيط   )١(

، الكليات للكفوي )١/٥٣٠(، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )١٤٧٣ص(القاموس احمليط للفريوزآبادي 
 ). ١٥٠ص(، املوسوعة القرآنية املتخصصة )٩٤٥ص(
 
 ). ١/١٢٥(أصول السرخسي   )٢(
تويف وله  صاحب العربية والعروض،  ،أبو عبد الرمحن  ،اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري  )٣(

، األعالم للزركلي )١/٥٥٧( بغية الوعاة للسيوطي، )٧/٤٢٩(سري أعالم النبالء للذهيب  .أربع وسبعون سنة
)٢/٣١٤( . 

 ). ٩٥-١/٩٤(كتاب العني للخليل   )٤(
، ا جواداًا، وكان كرميا، مث حتول مالكياحلسني أمحد بن زكريا بن فارس القزويين الرازي، كان شافعيأبو   )٥(

، البلغة يف تراجم )١٧/١٠٣(سري أعالم النبالء . وكان الصاحب بن عباد يتتلمذ عليه، وله مصنفات جليلة
 .)١/٣٥٢(، بغية الوعاة للسيوطي )١/٧(أئمة النحو واللغة للفريوزآبادي 

 ).١٧٨ص(الصاحيب يف فقه اللغة البن فارس   )٦(
 ).٦٢٧ص(معجم مقاييس اللغة البن فارس   )٧(
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  )١(: )٨١٦ت( قال اجلرجاين

 )٢()).العموم يف اللغة عبارة عن إحاطة األفراد دفعة (( 

 )٣()). مميتفَ  ممعفلم ت إذا توضأت: (( )١١٤ت(عطاء بن أيب رباح  األثر عنويف 

  )٤(:)٦٠٦ت(قال ابن األثري 
 )٥()).، وأصله من العموم فتيمم تام ضوٌءإذا مل يكن يف املاء و: أي(( 

 رب جلدبٍضي فهو، دى من حضرعفي يتثاءب الناعس: أي عم ثُؤباء الناعسِ: ويف املثل
٦(.فيتعداه إىل سائر البلدان ،جيدب ببلد( 
من جمرد كونه  مالشمول واإلحاطة، وهو أع: معىن العموم يف اللغة هو أنَّ: واخلالصة

ال ملدلوالته، لكن الشمول يف اللفظ من قبيل مشول الد -مع اتصفامها به  -ا، أو معىن لفظً
  )٧(.ألفراد، والكل لألجزاءويف املعىن من قبيل مشول الكلي ل

 االعام اصطالح: 

ا، أو  ا حقيقيالتعاريف للعام، وتباين بعضها تباين كثرةَ يف كتب األصول ليجد الناظر إنَّ

                                 
قرب  (ولد يف تاكو  ،من كبار العلماء بالعربية فيلسوف: علي بن حممد بن علي، املعروف بالشريف اجلرجاين  )١(

مث عاد إىل شرياز بعد موت  ،مسرقند اجلرجاين إىل فر ـه ٧٨٩وملا دخلها تيمور سنة  ،ودرس يف شرياز ،) استراباد
 ).٥/٧(، األعالم للزركلي )١/٣٣٣( البدر الطالع للشوكاين . اله حنو مخسني مصنفً، تيمور، فأقام إىل أن تويف

 
 ).١/٢٠٣(التعريفات للجرجاين  )٢(
 املاء اليسري أحب إيلَّ: قالمن : كتاب الطهارة باب) ٤٧٠(برقم )  ١/٨٠(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   )٣(

 .من التيمم من طريق ابن املبارك عن ابن هليعة عنه
أبوالسعادات املبارك بن حممد بن حممد بن عبدالكرمي الشيباين اجلزري املوصلي الكاتب ابن األثري، ولد جبزيرة     )٤(

صاحب كتاب جامع األصول عاش ثالث وستني سنة، وله عدة ) هـ٥٤٤(جبزيرة   ابن عمر سنة 
 ).٢١/٨٤٤(سري أعالم النبالء للذهيب .              مصنفات

 ).١٢/٤٢٣(، لسان العرب البن منظور )٦٤٢ص(النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
 ).٦٤٢ص(، النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري )٢/١٦٧(املستقصى يف أمثال العرب للزخمشري   )٦(
 ). ١/١٩٣(تيسري التحرير حملمد أمني   )٧(
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تباينا، وليس اهلدف من ذلك استقصاَءا لفظي ه ليس تلك التعاريف، والتكلم عليها كما أن

ولكن  )١(جمال ذلك هو علم األصول، واجلدل؛ من اهلدف بيان سبب اخلالف إذ إنَّ
 .سأقتصر يف تعريفي للعام ما عليه مجهور األصوليني

 )٣(.حبسب وضع واحد )٢(اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له: فالعام هو

ن جاء بعده وتبعه م ،"احملصول"، وهو لفظ الرازي يف هذا تعريفه عند مجهور األصوليني
  )٤(.من األصوليني

فقال )٥()١٢٥٠ت( حه الشوكاينورج:  

عن  أحسن احلدود املذكورة هو ما قدمنا وإذا عرفت ما قيل يف حد العام علمت أنَّ(( 
  )٦()).صاحب احملصول 

 )). دفعة (( يقصد تعريف الرازي، ولكن مع زيادة 

 )٧(:)١٣٩٣ت(قال الشنقيطي 

 ))وهذا تعريف جيد كلمات يزاد عليه ثالثُ ه ينبغي أنْإال أن: 

                                 
 .محد بن محدي الصاعدي.د)  ٢٧-١٨ص( حجية العام املخصوص : ينظر مثال  )١(
 ).١/١٨٩(املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني البصري   )٢(
 ).٥١٣/ ٢(زاد هذا القيد الرازي يف احملصول   )٣(
 ).٢٨٥ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٤(
ولد جرة   صنعاءفقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، من أهل  ،الشوكاينحممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا  )٥(

ورحل إىل زبيد، فلما ، امؤلفً مئة وأربع عشرةله ، وكان يرى حترمي التقليد، وويل قضاءها ،ونشأ بصنعاء، شوكان
 ).١/٣٢٧(، البدر الطالع للشوكاين )٦/٢٩٨(للزركلي   األعالم. دخلتها الباطنية هاجم بعضهم داره فقتلوه

 
 ).٢٨٧-١/٢٨٥(إرشاد الفحول للشوكاين   )٦(
 ،)موريتانيا(مدرس من علماء شنقيط و ،مفسر ،مني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطيحممد األ  )٧(
يف اجلامعة  وأخرياً، مث الرياض ،ا يف املدينة املنورةواستقر مدرس) هـ١٣٦٧(وحج ، ولد وتعلم ا ،)موريتانيا(

 ).  ٦/٤٥(األعالم للزركلي . وتويف مبكة ،االسالمية باملدينة
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 . واحد حبسب وضعٍ: األوىل

 . دفعةً: الثانية

 )١()).ا ا مانعا جامعا تاممن اللفظ؛ فيكون تعريفً بال حصرٍ: الثالثة

 :شرح التعريف

: واملقصود باللفظ هو )٢(خرج غري اللفظ كالفعل، واملفهوم، والقياس،قيد ي) اللفظ ( 
٣(.بالكلمة ر عنه بعضهماللفظ املستعمل دون املهمل، وعب( 

والنكرة يف سياق  )٥(ر،مضواملُ )٤(م،لَقيد خيرج ما ال استغراق فيه كالع)  املستغرق( 
 )٦(.اإلثبات

ق ه غري مستغرِ؛ ألن)رجال ( قيد خيرج ما ال يصلح له كاجلمع املنكر )  ملا يصلح له( 
 )٧(.ف بالم االستغراقخبالف املعر للجميع

، ا واحداً، فالعام يستغرق شيئً)نيكالع(قيد خيرج املشترك اللفظي  ) حبسب وضع واحد (
٨(.أشياء ا املشترك فيستغرق عدةَأم( 
ا استغراقه بديل على سبيل التناوب ال دفعة واحدة، أم قيد خيرج املطلق؛ ألنَّ)  دفعة( 

                                 
 ).٢٢٨ص(مذكرة الشنقيطي   )١(
 ). ٢/٥٦(مناهج العقول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول للبدخشي   )٢(
 ).٢/٥٧(اية السول يف شرح منهاج الوصول لإلسنوي   )٣(
 ).٥/٣١٢(التحبري شرح التحرير للمرداوي . اللفظ الدال على وحدة معينةهو : العلم  )٤(
 ).٢٧٩ص(التعريفات للجرجاين . أو غائب ،أو خماطب ،ما وضع ملتكلم: املضمر أو الضمري )٥(
التمهيد يف . مل تكن يف سياق االمتنان، أما إن كانت فإا تعم وذلك إنْ) ٢/٥٦(مناهج العقول للبدخشي   )٦(

املعتزلة، واحلنفية النكرة يف سياق االثبات للعموم  ، وقد عد)٣٢٥ص(ختريج الفروع على األصول لإلسنوي 
 ).   ٢/٢٩٠(البحر احمليط للزركشي . ا من املسمياتالعام ما انتظم مجع: على طريق البدل حيث قالوا

 ).٢/٥٦(مناهج العقول للبدخشي   )٧(
 ).٤١٢ص(معامل أصول الفقه للجيزاين   )٨(
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١(.واحد العام فاستغراقه مشويل يشمل مجيع أفراده يف آن( 

مخسة يصلح لكل مخسة، : ها حمصورة فقولنافإن )٢(خيرج أمساء العدد،قيد )  بال حصر( 
 )٤(.له والحصر ا العام فاستغراقه الحدأم )٣(وال يستغرقها،

 :العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي

مول و اإلحاطة واالتساع؛ فكما أن املعىن اللغوي فيه الش: نةالعالقة بينهما ظاهرة بي إنَّ
ه، واعتباره املعىن االصطالحي اشتمل على تلك املعاين حىت غدت من شروط حدنرى 
 .ه على تلك املعاينمشولُ

االستغراق، وعدم احلصر، ومشوله ألفراده دفعة واحدة، : البد منها أمهها ففي العام شروطٌ
 .وهي نفسها املعىن اللغوي للعموم

|    |    | 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).٢٢٨ص(، مذكرة الشنقيطي )٤١٢ص(املصدر السابق   )١(
 ).٥/٣١٢(التحبري شرح التحرير للمرداوي . هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله :اسم العدد  )٢(
 ).١/٢٨٥(إرشاد الفحول للشوكاين   )٣(
 ).٤١٢(معامل أصول الفقه للجيزاين   )٤(
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 املطلب الثاين

   ااخلاص لغة واصطالحتعريف 

   )١(.اسم فاعل من اخلصوص: اخلاص لغة

ه صخه بالشيء يوخص )٢(،ما نقيض عخصوص الشيَء مجع خواص، وخص) خاص ( و
خاًصوخ ،صوصا، وخصوصية، وخصوصية، والفتح أفصح، وخصيصى، وخصه، ص

٣(.ه أفرده به دون غريهواختص( 

 :قال ابن فارس

ومن : وقال... رد منقاس، وهو يدل على الفرجة والثلمةمطَّ واخلاء، والصاد أصلٌ(( 
الباب خصصت ا بشيٍءفالن خه إذا أُصوصية بالفتح، وهو القياس؛ ألنفقد أوقع  فرد واحد

 )٤()).بينه وبني غريه، والعموم خبالف ذلك  فرجةً

 : قال اجلرجاين

 )٥(.))كة للغري فيه رفرد به و ال شأُ: بكذا أي صفالن خ :وهو عبارة عن التفرد يقال(( 

٦(:)١٢٠٥ت(بيدي قال الز( 

 )٧(.))فرد ببعض الشيء مما ال تشاركه فيه اجلملة الت: اخلصوص(( 

                                 
 )١٥٠ص(املوسوعة القرآنية املتخصصة   )١(
 ).١/٢٣٧(املعجم الوسيط   )٢(
 )٧/٢٤( لسان العرب البن منظور   )٣(
 ).٢٨٥ص(معجم مقاييس اللغة البن فارس   )٤(
 ).١٢٨ص(التعريفات للجرجاين   )٥(
واحلديث  ،عالمة باللغة: ، أبو الفيض، امللقب مبرتضىيالزبيدحممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيىن   )٦(

معجم  ،)٧/٧٠( األعالم للزركلي .توىف بالطاعون يف مصر ،نساب، من كبار املصنفنيواأل ،واحلديث والرجال
 ).١١/٢٨٢( كحالة راملؤلفني لعم

  
 )١٧/٥٥١(تاج العروس للزبيدي   )٧(
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  ٢٦ 
ومنه قول أيب زبيد  )١(كة،رفرد، وقطع الشالت: اخلاص يف اللغة معناه أنَّ: وخالصة ذلك

  )٢(:الطائي
 هتدوا مي يومنِصخ أًرام نَّإَ
 

 على التني لَائعني غَدير مفُك٣(رِو( 
    بني اخلاص واخلصوص فقال )٤()٣٩٥ت بعد (ق أبو هالل العسكري وقد فر : 

)) ختص اراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع، واخلاص ما اخلصوص يكون فيما ي
  )٥(.)) بالوضع ال بإرادة

 )٦(:يف إطالقات األصوليني على املصطلح هذا التفريق بني املصطلحني ال أجد له أثراً إنَّ
حىت املراد به اخلصوص ليس للتفريق بني " اخلاص"، وتارة "اخلصوص"فيطلقون عليه تارة 

 . ، وأثرمعىن: املصطلحني له عندهم

                                 
، تفسري )٦٤٩ص(، الكليات للكفوي )١/١٧١(، املصباح املنري للفيومي )١/١٣(أصول الشاشي الشافعي   )١(

 ).٤/٤٩٨(، احملكم واحمليط األعظم البن سيده )٢/١٦٠(النصوص حملمد أديب الصاحل 
، سالمعاش يف اجلاهلية واإل، شاعر معمر: أبو زبيد: حرملة بن املنذر بن معدي كرب بن حنظلة الطائي  )٢(

ومات ، واستعمله عمر على صدقات قومه، يءوهو من نصارى طم، ا بسريهوكان من زوار ملوك العجم، عاملً
، خزانة األدب للبغدادي )١٢/١٥٠(األغاين أليب فرج األصفهاين . يف زمن معاوية أو يف باديتها ،بالكوفة

 ).٧/٢٩٣(، )٢/١٧٤(األعالم للزركلي  ).٤/١٧٩(
 
، وسر صناعة اإلعراب البن جين )١/٢٤٥(البيت منسوب للشاعر يف األصول يف النحو البن السراج   )٣(
 .ميدح ا الوليد بن عقبة، ويذكر نعمة أسبغها عليه يف قصيدة) ٢/١٣٤(، والكتاب لسيبويه )١/٣٧٥(

فإنه أراد خصين مبودته، ): (( ٤/٤٩٨(قال ابن سيده يف احملكم واحمليط األعظم .. جمحود: ومكفور.  البعد: التنائي
 ،وأغْفر عوراَء الكَرميِ ادخاره: خصين ملودته إياي فيكون كقوله ، وقد جيوز أن يريدفحذف احلرف وأوصل الفعل

؛ما وجهناه على هذين الوجهنيوإن ه متعدية إىل مفعولنيألنتصصا مل نسمع يف الكالم خ  .(( 
نسبته و ،دب، له شعرعامل باأل: احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد ابن حيىي بن مهران العسكري، أبو هالل  )٤(
، معجم املؤلفني لعمر )٢/١٩٦(األعالم للزركلي . له مؤلفات عدة وازحمن كور اال) عسكر مكرم( نسبته إىل و

 ).٣/٢٤٠(كحالة 
  
 ).٢١٩ص(الفروق اللغوية أليب هالل العسكري    )٥(
، )٢/٣٦(، واإلاج يف شرح املنهاج للسبكي )٢/٤٠١(و ) ٢/٢٦٤(البحر احمليط للزركشي : ينظر مثال  )٦(

 ).١/١٣٢(و ) ١/١٣٤(، أصول السرخسي )٢/١٣٢(
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  ٢٧ 
 : اخلاص يف االصطالح

على اختالفهم يف املعىن الذي مييل إليه كل  لقد تباينت تعاريف اخلاص عند األصوليني بناًء
 .وما من تعريف إال وعليه اعتراض، وانتقاض )١(معرف،

على  - )٤(وبعض احلنفية )٣(واحلنابلة، )٢(الذي عليه مجهور األصوليني من الشافعية، إنَّ
وزاد )٥(،)) قصر العام على بعض أفراده(( اخلاص عبارة عن  هو أنَّ -خالف بسيط 

 .وهو الذي أعتمده هنا )٦()).يدل على ذلكبدليل (( بعضهم 

ه اليصح التخصيص إال ه قد تقرر يف األصول أنهذا مما ال دخل له يف التعريف، فإن نَّإ
 )٧(.بدليل صحيح جيب الرجوع إليه

  )٨( :)٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
)) فإن٩(.))ص وجب العمل بالعام ه مامل يقم الدليل املخص(  

                                 
، التحبري شرح التحرير )٢/٣٩٢(، البحر احمليط للزركشي )١/٣٥٠(إرشاد الفحول للشوكاين : للتوسع ينظر  )١(

، اية )٤٣ص(، حجية العام املخصوص للصاعدي )٢/٢٩٩(م لآلمدي ، اإلحكا)٦/٢٥٠٩(للمرداوي 
 ).١/١٩١(السول لالسنوي 

 .كليهما للتاج السبكي الشافعي) ٢/٣١(، مجع اجلوامع )٣/٢٢٧(رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب   )٢(
النجار احلنبلي ، شرح الكوكب املنري البن )١١٦ص( املختصر يف أصول الفقه البن اللحام احلنبلي   )٣(

)٣/٢٦٧.( 
 ). ٤٥ص(حجية العام املخصوص للصاعدي    )٤(
، رفع )٢/٣٩٣(، البحر احمليط للزركشي )٢/٣١(حاشية العطار على شرح اجلالل على مجع اجلوامع   )٥(

 ).٢/٢(، حاشية البناين على شرح اجلالل على مجع اجلوامع )٣/٢٢٧(احلاجب للسبكي 
 ). ٢٤٣ص(مذكرة الشنقيطي   )٦(
 ).٢/٣١(، حاشية العطار على شرح اجلالل على مجع اجلوامع )٤/٣٠٨(أضواء البيان للشنقيطي   )٧(
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين مث الدمشقي، تقي الدين أبو العباس، تفقه يف مذهب اإلمام أمحد   )٨(

ونظر يف العقليات  ،واختالف املذاهب، وأتقن العربية ،وبرع يف التفسري واحلديث، وفاق الناس يف معرفة الفقه
اجلامع : ينظر.  واعتقل وسجن، له تصانيف كثريةوأقوال املتكلمني ورد عليهم ونصر السنة، وأوذي يف ذات اهللا

 .لسرية شيخ اإلسالم مجع علي العمران وآخر
 
 ).٦/٤٤٢(جمموع الفتاوى   )٩(
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  ٢٨ 
 :شرح التعريف

رقبة "كـ )١(مطلق ال عام ه قصرقيد خيرج به تقييد املطلق؛ ألن)  قصر العام إخل: ( قول
، ودخل ما عمومه "عشرة إال ثالثة: "، وكذا خرج اإلستثناء من العدد كقولنا"مؤمنة

 )٢(.باللفظ، وهو ظاهر، وما عمومه باملعىن

كان اللفظ العام  قصر حكمه، وإنْ: -األصوليني يف اصطالح  -و املراد بقصر العام هنا 
لفظً: ا على عمومهباقيذلك  ا؛ فيخرج بذلك إطالق العام وإرادة اخلاص فإنَّا ال حكم

قصر ٣(.حلكم العام لداللة العام ال قصر( 

ال  النادرةَ األفراد الغالبة ال النادرة، وغري املقصودة فإنَّ: املراد بأفراد العام وكذلك فإنَّ
 . حكم هلا

  )٤(:)١٢٥٠ت(قال حسن العطار 

القصر على أحدمها ليس  ينبغي تقييد أفراده بالغالبة؛ ليخرج النادرة، وغري املقصودة فإنَّ(( 
٥()).ا للحنفية ا خالفًختصيص( 

اليراد منها البعض اآلخر، واملراد بذلك  هو بأنْ: ومعىن قصر العام على بعض أفراده
  )٦(.ض للباقيله اللفظ بال تعرإخراج بعض ما يتناو

                                 
؛ وعليه فالفرق بينهما يف القصر "بديل"،  أما عموم املطلق "مشويل"عموم العام  أنَّ: الفرق بني العام واملطلق )١(

 ).٢٢٨ص(، ومذكرة الشنقيطي )٤١٢ص(معامل أصول الفقه للجيزاين . كالفرق بينهما يف العموم
 ) ٦/٢٥٠٩(التحبري شرح التحرير للمرداوي   )٢(
 ). ٢/٣٢(، حاشية العطار)٦/٢٥١١(املصدر السابق   )٣(
أقام  أصله من املغرب، ومولده ووفاته يف القاهرة ،من علماء مصر :الشافعي حسن بن حممد بن حممود العطار )٤(

يف ) الوقائع املصرية(وعاد إىل مصر، فتوىل إنشاء جريدة ، واتسع علمه ،)بألبانيا(اشكودرة  ا يف دمشق، وسكنزمن
) ٢/٢٢٠(األعالم للزركلي .وله تصانيف كثرية، ، إىل أن تويفـه ١٢٤٦بدء صدورها، مث مشيخة االزهر سنة 

 ).٣/٢٨٥(معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة 
 
 ).٢/٣١(حاشية العطار على شرح اجلالل على مجع اجلوامع   )٥(
 ).٢/٣١(تقرير الشربيين على مجع اجلوامع امش حاشية العطار   )٦(
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  ٢٩ 
واعرِتض على التعريف بأنه ال يخرج النسخ؛ فإنه يصدق عليه بأنللعام على بعض  ه قصر

 أفراده، وكذلك هو اخلاص؟

عند  سخ من األفراد مرادسخ حكم بعض أفراده كان ما نالعام الذي ن بأنَّ: وأجيب
عند  من أفراده كان غري مراد صصما خ اإلطالق خبالف العام املخصوص، فإنَّ

 )١(.اإلطالق
 بيانما هو إلرادة الشارع األوىل، وإن التخصيص عند احملققني من العلماء ليس هو تغيري إنَّ

  )٣(.وإزالة ا النسخ فهو رفعفالتخصيص بيان، أم )٢(إلرادة الشارع من أول األمر؛
 :واالصطالحيالعالقة بني املعىن اللغوي 

اخلاص  ؛ فكما أنَّ)٤(نةالعالقة بني املعىن اللغوي للخاص، واملعىن االصطالحي ظاهرة بي إنَّ
اخلاص قد  اإلنفراد، وقطع املشاركة؛ فكذلك يف املعىن االصطالحي؛ فإنَّ: يف اللغة يعين

انفرد عن العام، وانقطعت املشاركة بينهما، فالعام يدل على ما اليدل عليه اخلاص؛ 
 . فبذلك قد وقعت بينهم الفرجة والثلمة

 : قال ابن فارس
 ))٥(؛))ه إذا أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه وبني غريه ألن(فه كثريوهلذا عر)٦( ه لفظٌبأن 

ه وضع ملعىن، أو بأنى واحد على سبيل اإلنفراد، وكل ذلك اللفظ اخلاص املوضوع ملسم
ين لنا ترابط العالقة بني املعىن اللغوي، واالصطالحي للخاصبي . 

|    |    | 
                                 

معامل أصول : ، ولبيان املزيد من الفرق بني النسخ والتخصيص ينظر)٤٥ص(حجية العام املخصوص للصاعدي  )١(
 ).٧٩ص(، مذكرة الشنقيطي )٤٢١ص(الفقه حملمد اجليزاين

 ).٣٢١ص(، أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي )٤٦ص(حجية العام املخصوص للصاعدي   )٢(
، البحر )١/٣٥١(، إرشاد الفحول للشوكاين )٢/٣٢(شرح اجلالل على مجع اجلوامع حاشية الشربيين على   )٣(

 ).٢/٣٩٣(احمليط للزركشي 
 )١٦١-٢/١٦٠(تفسري النصوص حملمد أديب الصاحل   )٤(
 ).٢٨٥ص(معجم مقاييس اللغة البن فارس   )٥(
 ).٢٧ص: (ينظر  )٦(
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  ٣٠ 
 املطلب الثالث

اتعريف التفسري لغة واصطالح 

 )٢(.وكشف املغطى )١(ر وهو البيان واإليضاح،ستفعيل من الفَ: التفسري لغة

 : قال ابن فارس

 )٣()).الفاء والسني والراء كلمة تدل على بيان الشيء، وإيضاحه(( 

ـ وفَ الشيَء ترسفَ: ويقال )٤(أبانه،: هرسه، وفَرسفْ، ويهرِسفْي يَءر الشسفَ: يقال سر٥(ه،ت( 
 )٧(.سألته أن يفسر يل: واستفسرته كذا  أي )٦(اً،رسفَ هرِسفْء أَيالش ترسوقد فَ

: معناه فهو عرف به تفسري الشيَءشيء ي فهو تفسرته، وكلُّ فكل ما ترجم عن حال شيٍء
                                !  "  #   $     %  &  'M   :ففي التنزيل قولـه تعـاىل   )٨(تفسرته،

  (L ] أي. ] ٣٣: سورة الفرقان :وتفصيالًا أحسن بيان.)٩( 

الكشف، واإليضاح سواء أكان حملسوس، أو ملعقول، وإن كان استعماله يف : فالتفسري هو
 )١٠(.الثاين أكثر من استعماله يف األول عند العرب

                                 
، احملكم واحمليط األعظم البن )٢/٧٨١(للجوهري ، الصحاح )١٦٣ص(الصاحيب يف فقه اللغة البن فارس   )١(

) ١/٧٨(، بصائر ذوي التمييز للفريوزآبادي )٥/٥٥(، لسان العرب البن منظور )٨/٤٨٠(سيده 
)٤/١٩٢.( 

، ذيب اللغة لألزهري )١٣/٣٢٣(، تاج العروس للزبيدي )٤٢٥ص(القاموس احمليط للفريوزآبادي   )٢(
)١٢/٢٨٣.( 

 ).٨١٨ص(ة البن فارس معجم مقاييس اللغ  )٣(
 .التشديد أعم ، ونقل عن ابن القطاع أنَّ)١٣/٣٢٣(تاج العروس للزبيدي   )٤(
 )٨١٨ص(معجم مقاييس اللغة البن فارس   )٥(
 ). ٢/٧٨١(الصحاح للجوهري   )٦(
  ).١٣/٣٢٣(تاج العروس للزبيدي  )٧(
 .املصدر السابق  )٨(
 ). ١٧/٤٤٨(تفسري الطربي ) ٦/٨٣(تفسري البغوي   )٩(
 ).٢٤١ص(املوسوعة القرآنية املتخصصة   )١٠(
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  ٣١ 
فَ"ق البعض بني وفرفَ"و " رسرس "١(األول بإبانة املعقوالت دون احملسوسات، فخص( 

 صفلذلك خ )٢(ه كثرة القول؛نيببيان املعقوالت يكلف الذي ي أنَّ: وجه ذلك وكأنَّ
بالتضعيف دون احملسوسات الذي اليا ما حتتاجه املعقوالت؛ ولكن الصواب حتاج إىل بيا

ه ال فرق بني معقول، وحمسوس يف ذلك أن ))راع العرب يف هذا االستعمال إذ مل ي
، ودل عليه أو اازية كما قررنا ،راعوا الكثرة احلقيقيةما وإن ،اوال حمسوس ،معقوالً

   )٣()). القرآن استعمال

 :على أقوال" التفسري" وقد اختلف العلماء يف أصل اشتقاق كلمة 

املريض ودائه؛  وهو نظر الطبيب إىل البول ملعرفة علة" رة ِسفْالت" أنه مأخوذ من: األول
 .ر ينظر يف اآلية الستخراج حكمها ومعناهافسامل ليعرف الدواء املناسب؛ فكأنَّ

  )٤(:)٧٩٤ت(قال الزركشي 

ة املريض، الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علَّ فكما أنَّ... وأصله يف اللغة من التفسرة(( 
٥(.))ر يكشف عن شأن اآلية وقصصها ومعانيها فكذلك املفس(  

 :قال ابن فارس

 )٦(.))الطبيب إىل املاء وحكمه فيه  نظر: والفسر والتفسرة(( 
 

                                 
، التحرير )٤/١٩٢(، بصائر ذوي التمييز للفريوزآبادي )٦٣٦ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين   )١(

 ).١/١٠(والتنوير البن عاشور 
 ).١/١٠(التحرير والتنوير البن عاشور  تفسري  )٢(
 ).١/١٠(املصدر السابق   )٣(
 صل،تركي األ، صولواأل ،عامل بفقه الشافعية: ينأبو عبد اهللا، بدر الد ،اهللا الزركشيحممد بن ادر بن عبد   )٤(

، طبقات )٦/٣٣٤(شذرات الذهب البن العماد . له تصانيف كثرية يف عدة فنون ،مصري املولد والوفاة صل،األ
 ).٦/٦٠(األعالم للزركلي  ،)٣/١٦٧(الشافعية البن قاضي شهبة 

 
 ).٢/١٨٧(الربهان يف علوم القرآن للزركشي   )٥(
 ).٨١٨ص(معجم مقاييس اللغة   )٦(
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  ٣٢ 
  )١(.مولدة" رةِسفْالت"وقد عد البعض أن 

  )٢( :)٣٩٣ت(قال اجلوهري 

 (٣))).دا لَّوه مرة، وأظنِسفْنظر الطبيب إىل املاء، وكذلك الت: رسوالفَ(( 

ه إذا كان به وأعديته أجريت: ه أيترسوفَ الفرس ترسفَ: اشتقاقه من قول العرب أنَّ: الثاين
حصه، وكأنَّر ليستطلق بطن ر جيري فرس فكره يف ميادين املعاين؛ ليستخرج شرح املفس

اآلية وي٤(.د إشكاهلاقُحل ع(  

الفَ"عن معىن  اظر يف حروف الكلمة جيدها ال ختتلف كثرياًوالنالبيان : الذي هو" رس
 .ر يف بطن الفرسصا حظهور م: معناه آيل إليه، وهو والكشف إذ إنَّ

  )٥(:) ١٢٧٠ت (قال اآللوسي 

ولعله يرجع ملعىن الكشف كما ال خيفى؛ بل كل تصاريف حروفه ال ختلو عن ذلك (( 
  )٦()).كما هو ظاهر ملن أمعن النظر 

                                 
 ). ٢/٣٥٤(أساس البالغة للزخمشري . ليس من أصل اللغة: أي  )١(
وخطه  ،ئمةمن األ لغوي ،سبيلهومات يف  ،) الطريان (أول من حاول : ، أبو نصرإمساعيل بن محاد اجلوهري  )٢(

، ، ودخل العراق صغرياً) فاراب( من  أصلهغري ذلك، ووله ، ) الصحاح (أشهر كتبه ، يذكر مع خط ابن مقلة
أئمة النحو  البلغة يف تراجم. إىل أن مات إىل خراسان، مث أقام يف نيسابور وسافر إىل احلجاز فطاف البادية، وعاد

 ).١/٣١٣(األعالم للزركلي ، )١/٤٤٦( بغية الوعاة للسيوطي ،)١٠ص(للفريوزآبادي 
 ).٢/٧٨١(الصحاح للجوهري   )٣(
 )١/٧٨(بصائر ذوي التمييز للفريوزآبادي   )٤(
   ر، حمدث، فقيه، أديب، لغوي، حنويمفس حممود بن عبد اهللا احلسيين، اآللوسي شهاب الدين، أبو الثناء  )٥(

وأكرمه السلطان سافر إىل املوصل، فالقسطنطينية، فتاء فيها، وعزل، و، وتقلد اإلولد ببغداد مشارك يف بعض العلوم
، األعالم للزركلي )١/١٣٩(فهرس الفهارس واألثبات لعبداحلي الكتاين. عبد ايد، وعاد إىل بغداد، وتويف ا

 ).١٢/١٧٥(معجم املؤلفني لعمر كحالة  ،)٧/١٧٦(
 
 ).١/٤(روح املعاين لآللوسي   )٦(
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  ٣٣ 
  )١( :) ٧٤٥ت (وقال أبو حيان األندلسي 

 ))وينطلق أيضفسرت الفرس عريته : تقول: فسري على التعرية لإلنطالق قال ثعلبا الت
ه كشف ظهره هلذا الذي يريد منه من لينطلق يف حصره، وهو راجع ملعىن الكشف؛ فكأن

 )٢()).اجلري 

إذا كشفت قناعها عن وجهها،  املرأةُ ترفَس: ه مأخوذ من مقلوبه تقول العربأن: الثالث
وسفرت البيت ه، ويقال للسفر سفراًإذا كنست؛ ألنه يسر عن أخالق الرجال، ويقال ف

فْللسفْرة سرة؛ ألنها تر فيظهر ما فيها؛ فعلى هذا يكون أصل التفسريفَس :التسري على ف
سورة، وآية آية، وكلمة  ر يتتبع سورةًاملفس فكأنَّ )٣(،ذَبو ج بذَوصقع، وج قعص: قياس

 )٤(.كلمة؛ الستخراج املعىن

 : قال األلوسي ،كانهذا القول من الضعف مب إنَّ

 ))والقول بأنه مقلوب السفر مما ال ي(٥))).فر له وجه س 

 : قال مساعد الطيار

فظة ترتيبها، ودعوى القلبِ خالف يكون للَّ وهذا القولُ ليس بسديد، ألنَّ األصلَ أنْ(( 
 )٦()).األصلِ 

                                 
من كبار  ،أبو حيانندلسي اجلياىن، النفزي، أثري الدين، حيان الغرناطي األن بحممد بن يوسف بن على   )١(

وتنقل ، ولد يف إحدى جهات غرناطة، ورحل إىل مالقة ،واللغات ،والتراجم ،واحلديث ،والتفسري ،العلماء بالعربية
، )٦/٥٨(الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة البن حجر  .بصره كف وتوىف فيها، بعد أنْ ،أقام بالقاهرة إىل أنْ

 ،)٧/١٥٢(األعالم للزركلي  ،)١٢/١٣٠(معجم املؤلفني لعمر كحالة 
 
 ).١/١٢١(البحر احمليط أليب حيان األندلسي   )٢(
 ).١/٧٩(بصائر ذوي التمييز للفريوزآبادي   )٣(
 .املصدر السابق  )٤(
 ).١/٤(روح املعاين لآللوسي   )٥(
 . للدكتور مساعد الطيار) ١٩ص(، التفسري اللغوي )٥٣ص(مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر   )٦(
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من  مأخوذةٌ" لفظة التفسري" أنَّ: أي - )١(ذلك القول غري موجود يف لغة العرب إنَّ
هما كلمتان عوى على ذلك، واألصل عدم ذلك، والصحيح أنغري الد -مقلوب اللفظ 

 أحدمها مشتق مستقلتان غري مشتق أحدمها عن اآلخر، وال يعين تقارب احلروف فيهما أنَّ
 .من اآلخر

ر والفَفْوالسالفَ"وال خيتص  )٢(يتقارب معنامها كتقارب لفظيهما،: رسبإبراز املعىن " رس
ا من صد بذلك غلبة االستعمال، أمقُ إال إنْ )٣(بإبراز األعيان لألبصار" رفْالس"املعقول، و

  )٤(.ا يف نفسهر عمفَسأَ: حيث املعىن اللغوي فال فرق، فأنت تقول

أواخرها، وينفصل  ؛ لتنحلَّعليها املاَء إذا نضحت )٥(َورةالن ترسه مأخوذ من فَأن: الرابع
ها من بعض، وكأنَّبعض فَء معىن املُل أجزاَالتفسري يفصسر بعضأَها من بعض حىت يتى ت
ه واإلنتفاع به كما أنَّفهم ا إال بتفصيل أجزاءها بتفسريهاالن ٦(.ورة ال يتهيأ اإلنتفاع(  

 .ه أضعف األقوالبأن )٧(:وهذا القول قال عنه بعضهم

فَ"  ي أرى بأنَّإنسر الذي يعين" ورة الن :ا، إبانتها وقطعها؛ حبيث تبني، وتظهر فائد
 . الذي هو البيان والكشف" ر سالفَ" وميكن االنتفاع ا فيها معىن 

" من   مأخوذٌ" التفسري" لفظ  الطويف أوضح اإلشتقاق باملثال مع موافقته للجمهور بأنَّ إنَّ
 أعلم واهللا". الفسر 

                                 
حسب -لقد قمت مبراجعة أكثر من عشرة مصادر يف اللغة فلم أجد من نسب ذلك ألحد من العرب  )١(

 . واهللا أعلم-جهدي
 ).٤٧ص(جامع التفاسري للراغب األصفهاين   )٢(
 .املصدر السابق  )٣(
 ).١/٢٩(قواعد التفسري خلالد السبت   )٤(
)٥(  العالمةهي : ورة الن، املعجم . والباريون تستعمل إلزالة الشعر ،وأخالط من أمالح الكالسيوم ،سلْوحجر الك

 ).٢/٩٦٢(املعجم الوسيط 
 ).٢٨ص(اإلكسري يف علم التفسري للنجم الطويف   )٦(
 ).١/٢٩(خلالد السبت قواعد التفسري : ينظر  )٧(
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وهو  )١(يطبق عليه أئمة اللغة، ، وهذا االشتقاق كاد أنْ"ر سالفَ" ه تفعيل من أن: اخلامس
 .ا الكالم عنه مبا أغىن عن إعادتهالراجح، والصواب، وقد مر سابقً

االتفسري اصطالح: 

لقد تعددت تعريفات خرج البحث عن التفسري يف االصطالح، واستقصاء مجيع ذلك مما ي
ها متقاربة، وكلُّ )٢(ا للمتقدمني، واملتأخرين،تعريفً عشرةَ ثالثةَ وهدفه، ولقد مجعتقصده، 

وليست خمتلفة، أو متضادة، وأجد أنها أمجع ه من األنسب اختيار ثالثة تعاريف، أرى أن
 :التعاريف، وهي

      طاقة يبحث فيه عن القرآن من حيث داللته على مراد اهللا تعاىل بقدر ال علم( ( :األول 
  )٣()). البشرية

 )٤()). بيان القرآن الكرمي((  :الثاين

يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلوالا، وأحكامها  علم((  :الثالث
 )٥()). فرادية والتركيبية، ومعانيها اليت حتمل عليها حالة التركيب، وتتمات ذلكاإل

 .التعاريف، وتقترب منهاوما بقي من التعاريف تدور حول هذه 
                                 

، الصحاح للجوهري )١٦٣ص(، الصاحيب يف فقه اللغة البن فارس )٢/٢٢(أساس البالغة للزخمشري : ينظر   )١(
، تـاج  )٨/٤٨٠(، احملكم واحمليط األعظم البن سـيده  )٤٢٥ص(، القاموس احمليط للفريوزآبادي )٢/٧٨١(

  ).٥/٥٥(، لسان العرب البن منظور )١٢/٢٨٣(، ذيب اللغة لألزهري )١٣/٣٢٣(العروس للزبيدي 
، البحر )٢٦٠ص(، الكليات للكفوي )١/٤(، وروح املعاين لآللوسي )١/١١(التحرير والتنوير البن عاشور    )٢(

، الربهان يف علوم القرآن للزركشـي  )١١ص(، فصول يف أصول التفسري للطيار )١/١٢١(احمليط أليب حيان 
، التسهيل )٢/٣٨١(، اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي )٢/٦(ن للزرقاين ، مناهل العرفا)٢/١٨٦(، )١/٤١(

، التيسـري يف  )١/٥٩(، تفسري ابن عرفة املالكي )٢٥ص(، أصول التفسري البن عثيمني )٨٧٥ص(البن جزي 
 ).٣٦ص(قواعد علم التفسري للكافيجي 

 ).  ٢٤٢ص(نية املتخصصة ، املوسوعة القرآ)٢/٦(مناهل العرفان للزرقاين مع شرح التعريف    )٣(
 ).٣٢ص(التفسري اللغوي للطيار مع شرح التعريف    )٤(
 ). ١/١٢١(البحر احمليط أليب حيان األندلسي مع شرح التعريف    )٥(
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 :التعاريف الراجح من

ي أرى أن تعريف التفسري خيتلف باختالف بعد سرد التعاريف الثالثة السابقة اجلامعة؛ فإن
كان قصده حتديد معىن التفسري عند  السابقني فهو بال شك  فإنْ: قصد صاحب التعريف

 أرى من اإلنصاف حماكمة أعم وأمشل، فيدخل فيه ما اليدخل يف تعريف املتأخرين، وال
 .اصطالحهم على اصطالح املتأخرين

بيان ماهو األوىل باملعىن اللغوي، فهو بال شك سوف : كان قصد صاحب التعريف وإنْ
 .للقرآن الكرمي التفسري ماهو إال بيانٌ يقتصر على مامل يقتصر عليه املتقدمون، بأنَّ

حلة التعميم، وهذا شأن العلوم حىت تستقر مبرحلة التحرير بعد مر تعريف التفسري مر إنَّ
تعريف املتأخرين األوىل باملعىن اللغوي، وتعريف املتقدمني أعم،  وعليه فإنَّ )١(وتتحرر؛

 . كان ال خيالفه وأمشل من املعىن اللغوي؛ وإنْ

 :العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي

البيان، واإليضاح، : املعىن اللغوي فيه معىن فكما أنَّ: العالقة بني املعنيني ظاهرة إنَّ
بيان معاين القرآن الكرمي، : وكشف املغطى، فهو كذلك يف املعىن االصطالحي فيه

 .البيان: وإيضاحها، وكشف ما استغلق من معانيه؛ فالعالقة بينهما هي
|    |    | 

 

 

 

 

                                 
  .بتصرف) ٥٧ص(منهج اإلستنباط للوهيب   )١(
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 املطلب األول

 
 :أقسام العام يف القرآن الكريم: املبحث الثاني

 
 .باعتبار ما فوقه وما حتته: األولاملطلب 

 .باعتبار املراد منه: املطلب الثاني

 .باعتبار ختصيصه: املطلب الثالث

 .باعتبار معرفة عمومه: املطلب الرابع
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 أقسام العام باعتبار مافوقه وما حتته                  

مراتب ختصيصه : العام باعتبار ما فوقه وما حتته، واملراد بذلك )١(م بعض األصولينيلقد قس
 :فقسموه إىل قسمني  )٢(:ً، و توسطا، ونزوالًعلواً

 : عام ال أعم منه: األول

وهو العام الذي صاحبته  )٣(ال يدخله التخصيص البتة، وهذا ما يسمى بالعام املطلق،: أي
 )٤(.قرينة تنفي احتمال ختصيصه

 ص عام على هذه الشاكلة حكمنا بعمومه على وجه القطع؛ فكان شامالًإذا ورد يف الن
 )٥(.لكل ما يستغرقه من  أفراد

فال يتصور  ]١٧٦: سورة النساء [  M  X  W  V  UL : من ذلك قوله تعاىل
ال صغري، وال كبري: عن علم اهللا سبحانه وتعاىل ه الخيرج شيٌءختصيص يف هذه اآلية؛ ألن .

ه ال خيرج من فإن ]٦: ھودسورة  [ M   *  )  (    '  &  %  $  #  "L       :وقوله
ه ليس هناك دآبة ليس رزقها على اهللا، فصاحبت هذا العموم قرينةٌهذا العموم شيء؛ ألن 

ه أن(( فه بـالعام القوي، وعر )٦(:)٥٠٥ت( نفت احتمال ختصيصه، وأطلق عليه الغزايل

                                 
، اإلحكام  )٢٠٠ص(، املستصفى للغزايل )٢/٥٠٤(نزهة اخلاطر العاطر يف شرح روضة الناظر البن بدران   )١(

 ). ٢/٢١٩(لآلمدي 
 ).٢/٥٠٤(نزهة اخلاطر العاطر البن بدران   )٢(
 ).٢/٥٠٤(روضة الناظر البن قدامة مع شرحه نزهة اخلاطر   )٣(
 ).٢/١٠٢(تفسري النصوص للصاحل   )٤(
 .السابقاملصدر   )٥(

 .فيلسوف، متصوف، له حنو مئيت مصنف: الطوسي، أبو حامد، حجة االسالم حممد الغزايلحممد بن حممد بن   )٦(
مث إىل بغداد فاحلجاز فبالد الشام فمصر، وعاد  ،رحل إىل نيسابور) قصبة طوس، خبراسان(مولده ووفاته يف الطابران 

األعالم  ).١/٢٤٩(، طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح )١٩/٣٢٢(سري أعالم النبالء للذهيب  .إىل بلدته
 ).٧/٢٢(للزركلي 
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 )١()).إال بدليل قاطع الذي يبعد عن قبول التخصيص 

 :عام نسيب إضايف: القسم الثاين

عام بالنسبة ملا حتته خاص بالنسبة : من وجه، أي ه عام من وجه، وخاصأن: واملراد بذلك
 .ملا فوقه، فعمومه نسيب ال مطلق

بالنسبة آلحاد املؤمنني، وأفرادهم، خاص بالنسبة جلنس االنسان،  عام: املؤمنون: فقولنا
 .قاسذا يوعلى ه

 )٢(:)٦٣١ت(قال اآلمدي 

 ال أعم منهعام  :اللفظ الدال ينقسم إىل فاعلم أنَّ ؛وإذا حتقق معىن العام واخلاص(( 
وإىل ما هو عام بالنسبة ... واملعلوم واهول ،ه يتناول املوجود واملعدومفإن ،كاملذكور

 ،حتته من اإلنسان والفرسه عام بالنسبة إىل ما فإن ،احليوان :كلفظ ،وخاص بالنسبة
 )٣()). اجلوهر واجلسم :وخاص بالنسبة إىل ما فوقه كلفظ

: للعام لفظ أي بأنَّ: ما هو ملن يقولهذا التقسيم للعام، وما سيأيت إن و ينبغي التنبيه إىل أنَّ
 .-إن شاء اهللا  -صيغة يستفاد منها العموم على ما سيأيت 

 .فال يبقى معنا عام مطلق ولكن إذا نظرنا ذه النظرة للعام

                                 
 ).٢٠٠ص(املستصفى للغزايل   )١(
 ولد سنة نيف ومخسني ،الدين علي بن أيب علي بن حممد ابن سامل التغليب اآلمدي احلنبلي مث الشافعي سيف  )٢(

، ورمي باالحنالل مبصر، مث  حتول إىل والكالم، وقصده الطالب ،واملنطق ،توتفرد بعلم املعقوالوتبحر يف العلوم، 
، طبقات )٢٢/٣٦٤(سريأعالم النبالء للذهيب . دمشق، وعزل عن التدريس إىل أن تويف فيها، وله مصنفات جليلة

 ).٨/٣٠٦(الشافعية الكربى للسبكي 
 
 ).٢/٢١٩(األحكام لآلمدي   )٣(
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  ٤٠ 

  )١( :)١٣٤٦ت(قال ابن بدران 

ما حتته عام، وبالنظر إىل اقتصاره  كل لفظ فهو بالنظر إىل مشوله أفراد أنَّ: وحاصله(( 
 )٢(.))على مدلوله خاص، وذا التفسري اليبقى لنا عام مطلق 

وعليه )٣(شيء انقسم إىل غريه فهو عام؛ كلُّ: الضابط يف العام على هذا التقسيم هو إنَّ
العام  كليهما ينقسم إىل غريه، وافترقا يف أنَّ فالعام املطلق اشترك مع العام النسيب يف أنَّ

املطلق ال عام منه؛ خبالف العام النسيب، فقد يكون هناك عام أعم منه باعتبار النظر ملا  أعم
 .فوقه
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إحدى قرى ) دوما(القادر بن حممد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن حممد بدران احلنبلي الدمشقي، ولد يف  عبد  )١(

دمشق، طلب العلم منذ الصغر، وكان واسع االطالع وخاصة يف كتب احلنابلة، وله سهم يف كل فن، سلفي 
يف الدنيا، من ا مث حتنبل، زاهداًالعقيدة، نابذ للتقليد املذموم، كان شافعيا للعلم والتعليم، وأصيب يف آخر قطع

، مقدمة املدخل  إىل مذهب )٣/٣٧(األعالم للزركلي . حياته بالفاجل، وتويف يف دمشق، وله عدة مصنفات
 ).٢٥ص(االمام أمحد حتقيق التركي 

 ).٢/٥٠٥(نزهة اخلاطر العاطر البن بدران  )٢(
 ).٢٣٨ص(املدخل إىل مذهب االمام أمحد البن بدران   )٣(
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  ٤١ 

 املطلب الثاين

 تقسيم العام باعتبار املراد منه

 :ينقسم العام باعتبار إرادة املتكلم به إىل قسمني

 :  اعام أريد به العموم قطع: األول

 .، وقد مضى الكالم عليه وذكر تعريفه فال حاجة إلعادته"للعام املطلق " وهذا مرادف 

        الدين البلقيين يف اإلتقان عن القاضي جالل  )١()٩١١ت(وقد ذكر جالل الدين السيوطي 

يف القرآن إذ ما من عام إال ويتخيل فيه  هذا النوع من العام عزيز أنَّ )٢()٨٢٤ت (
منها  )٤(يف القرآن، وأورد أمثلة على ذلك ه كثريوقد ذكر عن الزركشي أن )٣(،التخصيص
 .]٤٤: سورة یونس[ M  3  2  1  0  /  .L      :قوله تعاىل

مراد الزركشي غري األحكام الفرعية، ومراد البلقيين األحكام الفرعية  ب على أنَّوقد عقَّ
يف  رٍعلى عمومه بعد تفكُّ ا باقٍا فرعيا عامم له فقد أورد حكملَّسا ال يهذا أيض على أنَّ

 )٥( .] ٢٣: النساءسورة [ M    U  T  SL : ذلك وهو قوله تعاىل

 
                                 

 أديبإمام حافظ مؤرخ  ،دين اخلضريي السيوطي، جالل الدينعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق ال  )١(
لغ أربعني سنة اعتزل وملا ب ،انشأ يف القاهرة يتيم، لكتاب الكبري، والرسالة الصغريةا :مصنف، منها ستمئةحنو  له

منهم، فألف أكثر  ا، كأنه ال يعرف أحداًا عن أصحابه مجيعبنفسه يف روضة املقياس، على النيل، منزوي الناس، وخال
 ). ٥/١٢٨(، معجم املؤلفني لعمركحالة )٣/٣٠١(األعالم للزركلي   .بقي على ذلك إىل أن تويف كتبه
 
 من علماء احلديث مبصر جالل الدين ،لعسقالين املصري الشافعياعبد الرمحن بن عمر بن رسالن بن نصري   )٢(

. ومات يف القاهرة ،، إىل أن ماتوويل القضاء بالديار املصرية مراراً  ،رياسة الفتوى بعد وفاة أبيهنتهت إليه ا
 ). ١/١٨٢(، حلظ األحلاظ البن فهد املكي  )٣/٣٢٠(األعالم للزركلي 

 ).٥/٢٣٨٤(، التحبري شرح التحرير  للمرداوي )٢/٣٣(اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي   )٣(
 ).٢/٣٣(علوم القرآن للسيوطي  اإلتقان يف  )٤(
 ).٢/٣٣(املصدر السابق   )٥(



ا ودراسة                                                    التمهيد                                    مجع -القرآن وبيان أثره يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف   

  ٤٢ 

 :عام أريد به اخلصوص: الثاين

املراد من هذا  ا، وتدل على أنَّيكون العموم مراد حب بقرينة تنفي أنْاصطُ وهو الذي
 )١(.العام إمنا هو بعض األفراد

 .-إن شاء اهللا -وهذا هو ميدان البحث، وسوف يأيت عنه مزيد بيان وكالم

ه يأخذ بتقسيم العام باعتبار املراد منهوصنيع الشافعي يف تبويبه هلذين القسمني مايشعر بأن ،
ب للقسم األول بقولهفقد بو) : ا يراد به العام ويدخله باب بيان ما نزل من الكتاب عام

 Mh  g  f  e d  cb  a  `   _L : ل بقوله تعاىلومثَّ )٢(،) اخلصوص
         ،] ٥: الزمرسورة [ M  ±  °  ¯L : وبقوله .] ٦٢: الزمرسورة [

فهذا : مث قال ،] ٦: ھودسورة [ M   *  )  (    '  &  %  $  #  "L : وبقوله
من  يءٍٍفكل ش :ن وجه إرادة عمومه الذي ال خصوص فيه بقولهعام ال خاص فيه، مث بي

 ،دابة فعلى اهللا رزقها وكلُّ ،هقَلَفاهللا خ :وغري ذلك ،وشجر ،وذي روح ،وأرض ،مساءٍٍ
 )٣(.ويعلم مستقرها ومستودعها

باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله : ( ب للقسم الثاين بقولهوبو        
                                     M    Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È: ل له بقوله، ومثَّ) اخلاص

      ÑL  ] والعلم حييط أنْ: مث قال ،] ١٧٣: آل عمرانسورة مل يجمع هلم الناس 
 )٤(.همكلَّ كلهم، ومل يكونوا هم الناسخربهم الناس هم، ومل يكلُّ

|    |    | 

 
                                 

 ).٢/١٠٢(تفسري النصوص للصاحل   )١(
 ).٥٣ص(الرسالة للشافعي   )٢(
 ).٥٤ص(املصدر السابق   )٣(
 ). ٥٩ص(املصدر السابق   )٤(
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  ٤٣ 

 املطلب الثالث

 تقسيم العام باعتبار ختصيصه

العام  ص فوجدنا أنَّصخينقسم العام هنا باعتبار ختصيصه من عدمه، وذلك بالنظر إىل املُ
 :ينقسم ذا االعتبار إىل قسمني

 : عام حمفوظ: األول

،        "للعام املطلق " على عمومه، حمفوظ من دخول التخصيص فيه، وهذا مرادف  باقٍٍٍ: أي
 .الذي سبق الكالم عليهما قبل" العام املراد به العموم " و

 : عام خمصوص: الثاين

  )١(باإلرادة؛ صصدخله التخصيص فزال عمومه، و يشمل هذا القسم العام الذي خ: أي
ه خمصوص، ولكن بغري الألنلفظ، ويفارق ما خصباللفظ بفوارق سيأيت احلديث عنها         ص
 .-إن شاء اهللا  -

 : مثال األول

  .] ١٦: الرعدسورة [ M      x  w  v  u  |  {  z  yL : قوله تعاىل

  )٢( :)٧٥١ت(قال ابن قيم اجلوزية 

)) وأفعاله وحركاته وسكناته ،أعيانه :حمفوظ ال خيرج عنه شيء من العامل وهذا عام ،
                                 

)١( للشنقيطي                        مذكرة يف أصول الفقه . ق بينهما املتأخرونمها شيء واحد عند األقدمني، وإمنا فر
 ). ٢٤١-٢٣٩ص( 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي مث الدمشقي، مشس الدين أبو عبد اهللا ابن قيم اجلوزية، تفقه يف   )٢(
وبرع وأفىت، الزم ابن تيمية وأخذ عنه، وتفنن يف علوم اإلسالم، وله يف كل فن اليد  ،مذهب اإلمام أمحد

ذيل طبقات احلنابلة .  الطوىل، وكان ذا عبادة وجد، وقد امتحن وأوذي مرات، وصنف تصانيف كثرية
 .)٦/٥٦(، األعالم للزركلي )٥/١٧٠(البن رجب 
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  ٤٤ 

١()). له بذاته وصفاته وما سواه خملوق اخلالق ، فإنَّصفاتها بذاته ووليس خمصوص( 

 : مثال الثاين

 .] ٣: النساءسورة [ M   l  k  j  i  h    g   f  e  d L: قوله تعاىل

هذا ه خيرج من عام، ولكن هذا العموم خمصوص باإلمجاع؛ فإنM  l  L : قوله فإنَّ
ه ال حيل وطوءها مبلك اليمنيالعموم األخت من الرضاع، فإن. 

 : قال الشنقيطي

 األخت عمومها بإمجاع املسلمني، ألنَّ ليست باقيةً على Ml  k  j  i L آية  ((
M    k  j  i عمـوم  لإلمجـاع علـى أنَّ   ؛مبلك اليمني، إمجاعاً لُّحال ت من الرضاع

lL يخص صه عمـوم  M c  b  aL ]  ٢٣: النساء سورة [ 
.(()٢( 
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 ).٥٣ص(شفاء العليل البن قيم اجلوزية   )١(
 ).٥/٣١٠( تفسري أضواء البيان للشنقيطي   )٢(



ا ودراسة                                                    التمهيد                                    مجع -القرآن وبيان أثره يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف   

  ٤٥ 

 املطلب الرابع

 عمومه طريق معرفةباعتبار  العام تقسيم

ينقسم العام باعتبار الطريق الذي منه يعف العموم إىل قسمنير: 

 :العموم اللفظي: األول

هذا  - )١(األصولوهو املستفاد من صيغ العموم إذا وردت، وهو املشهور يف كالم أهل 
العموم اللفظي ما أنكره إمام،  فإنَّ(( ، وهذا هو احلق؛ -عند من يثبت أن للعموم صيغة 

وال طائفة  هلا مذهب مستقر يف العلم، وال كان يف القرون الثالثة من ينكره، وإمنا حدث 
وزين للعفو إما من ا: إنكاره بعد املئة الثانية، وظهر بعد املئة الثالثة، وأكرب سبب إنكاره

من أهل السنة، ومن أهل املرجئة من ضاق عطنه ملا ناظر الوعيدية بعموم آيات الوعيد 
وأحاديثه، فاضطره ذلك إىل جحد العموم يف اللغة والشرع، فكانوا فيما فروا إليه من هذا 

  )٢()).اجلحد، كاملستجري من الرمضاء بالنار 

 .-إن شاء اهللا  –حث صيغ العموم وسوف يأيت مزيد بيان هلذا  املوضوع يف مب

 :العموم املعنوي: الثاين

 )٣(هو العموم املستفاد من طريق املعىن مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع،
 )٤(.العموم يكون من طريق اللفظ؛ فكذلك يكون من طريق املعىن فكما أنَّ

                                 
 ).٤/٥٧(املوافقات للشاطيب   )١(
 .ونقلته بتمامه ألمهيته) ٦/٤٤١(جمموع الفتاوى البن تيمية   )٢(
 ).٢٩١ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٣(
بل له  ؛يثبت من جهة صيغ العموم فقطلعموم إذا ثبت؛ فال يلزم أن ا((  ):٤/٥٧(قال الشاطيب يف املوافقات  )٤(

استقراء مواقع املعىن حىت حيصل  :الثاين و ،وهو املشهور يف كالم أهل األصولالصيغ إذا وردت، : أحدمها :طريقان
 )).  منه يف الذهن أمر كلي عام؛ فيجرى يف احلكم جمرى العموم املستفاد من الصيغ
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  ٤٦ 

يف  كان ال خيلو منه كتاب ا يف كتب األصول كمصطلح، وإنْهذ العموم ليس شائع إنَّ
أصول الفقه، وإن مل يس١(.بذلك م(  

 )٢(:وهو ينقسم إىل مخسة أنواع

القواعد الشرعية الثابتة بإستقراء فروع : أي. العموم املستفاد بطريق اإلستقراء :األول
، وغريها  من "اليقني اليزول بالشك " ،وقاعدة " الضرر يزال " قاعدة : الشريعة، مثل

القواعد اليت عالنصوص الواردة يف كل واحدة منها على  ها باالستقراء مع أنَّرف عموم
  )٣(.يغةانفراد ليست عامة الص

مل يدل على  إنْ - شالعموم املستفاد من اللفظ املوجه لواحد من الصحابة  :الثاين
 . ففي أخذ العموم من ذلك اللفظ خالف -اخلصوصية 

  :مثاله يف السنة

وكفنوه يف  ،سلوه مباء وسدراغْ( : (يف الرجل الذي وقصته الدآبة وهو حمرم >قوله 
 )٤()). اه يبعث يوم القيامة ملبيفإن ؛روا رأسهمخوال ت ،وال حتنطوه ،ثوبني

 منه ذلك الرجل؛ ألنَّ صخا؛ ألن اللفظ عام فال يم كل من مات حمرمعي: فمن قال

                                 
 ).٢٩١ص(للسلمي أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله   )١(
، وأصول الفقه للسلمي )٤/٥٧(استفدت هذا التقسيم مع بعض التصرف من كتاب املوافقات للشاطيب  )٢(

 ).٢٩١ص(
 ).٢٩١ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٣(
، وباب احلنوط )١٢٦٥(باب الكفن يف ثوبني رقم احلديث ) ١/٣٩١(أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز  )٤(

، ويف كتاب جزاء الصيد باب ما )١٢٦٨-١٢٦٧(، وباب كيف يكفن احملرم رقم )١٢٦٦(للميت رقم 
-١٨٤٩(رقم  )٢/١٧(، وباب احملرم ميوت بعرفة )١٨٣٩( رقم ) ٢/١٤(ينهى من الطيب للمحرم واحملرمة 

 .الطبعة السلفية) ١٨٥١(رقم ) ٢/١٧(، وباب سنة احملرم إذا مات )١٨٥٠
بيت األفكارالدولية كليهما ) ١٢٠٦(رقم ) ٤٧٣ص(ما يفعل باحملرم إذا مات : وأخرجه مسلم يف كتاب احلج باب

  .امرفوع كعن ابن عباس 
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  ٤٧ 

األصل يف الشرع أنه عام جلميع املكلفني حىت يأيت ما يخص ذلك بداللة قوية، وهو ما ص
يسذا )١(،"بالعرف الشرعي " ى م كان العموم عنده من طريق العرف : فمن قال

  )٢(.الشرعي

إال بدليل يدل على العموم  معبذلك الرجل، وال ي اللفظ خاص ألنَّ معال ي: و من قال
حقون من كان حاله كحال الرجل لْكان من قال ذا ي وإنْ )٣(فاألصل هو اخلصوص،

 )٤(.الذي مات، وهو حمرم بطريق القياس

وحتققها يف  ،القائل به ال حيتاج إىل البحث عن علة احلكم ألنَّالقول بالعموم أوىل؛  إنَّ
٥(.ه حيتاج إىل ذلكبقية املكلفني، خبالف القول بالقياس، فإن( 

  )٦(:)٤٧٨ت(يكون فيها خالف قال إمام احلرمني اجلويين  واملسألة الينبغي أنْ 

بذلك  لغةً اخلطاب خاص يكون يف هذه املسألة خالف؛ إذ ال شك أنَّ ينبغي أنْال(( 
الواحد، وال خالف أن٧(.)) حبسب العرف الشرعي ه عام(  

اللفظ العام الوارد على سبب كقوله تعـاىل : من هذا وقريب : M+   * L    ]

ل   يف قول مجيع املفسرين؛ بل حكى ط املراد بذلك أبو بكر الصديق ، فإنَّ]١٧: سورة اللی
                                 

فيه حىت صار هو املتبادر  وتكرر االستعمالُ، ى من غري وضعٍما استعمله الشرع يف معن: العرف الشرعي هو  )١(
منه  مهِالشرع ما فَ فروع((  : ، قال الكفوي)١/٣٩٢(البحر احمليط للزركشي . إىل الذهن حال التخاطب

  ).٩٧٧ص(الكليات للكفوي ))  الشرع وجعلوه مبىن األحكام محلةُ
 ).٢٩٣ص(سلمي أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله لل. وهم أكثر العلماء  )٢(
 ).٢٩٣ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي . وهو منقول عن الشافعي  )٣(
 ). ٢/٤٠٤(، املغين البن قدامة )٥/٢٠٧(اموع شرح املهذب للنووي : ينظر  )٤(
 ).١/٣٢٥(، إرشاد الفحول للشوكاين )٢٩٣ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٥(
 مام عبد اهللا بن يوسف اجلويين، مث النيسابوري، الشافعي، صاحب التصانيفعبد امللك ابن اإل أبو املعايل،هو   )٦(

يب املعايل عشرون سنة، فدرس مكانه، تفقه على والده، وتويف أبوه وألو، هـ٤١٩ولد يف أول سنة  التصانيف
نقل بعد سنني فدفن  مث، وتويف فيها ودفن بداره، مث رجع إىل نيسابور، وجاور مبكة أربع سنني يدرس ويفيت

 ).١/٢٥٥(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )١٨/٤٦٨( سري أعالم النبالء للذهيب . إىل جانب والده
 ).١/٣٢٥(، والشوكاين يف إرشاد الفحول )٢/٣٤٥(نقله عنه الزركشي يف البحر احمليط   )٧(
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ذلـك   من علماء املسـلمني أنَّ  ه مل يقل أحدذلك فإنومع  )١(،البعض اإلمجاع على ذلك
للعمل بالقرآن الكرمي؛  تعطيلٌ: القول بذلك فيه واليتعداه لغريه، فإنَّ طبأيب بكر  خاص

يشبهه بطريق القياس فيعم ما  طإا ختتص بنوع وصفة أيب بكر : بل كان غاية ما قالوا
 )٢(.ال باللفظ

 هل يؤخذ منه العموم أم ال ؟ > عموم اخلطاب املوجه للرسول  :الثالث
 : اختلف العلماء على قولني

واألمة معه، فال خيتص به خطاب دون األمة إال  >ه عام يشمل الرسول أن: ألولا
ا من وضع وهذا العموم ليس مأخوذً )٣(وهو قول احلنابلة، واحلنفية، واملالكية، بدليل،

 )٤(.اللغة؛ بل من العرف الشرعي
فال يعم إال بدليل يوجب التشريك يف هذا اخلطاب، وهو قول  >ه خاص به أن :الثاين

 )٥(.اللفظ اخلاص يف اللغة اليتناول غريه أكثر الشافعية، وبعض احلنابلة؛ ألنَّ
وذلك عند احتمال وجود مايدل على العموم  هذا اخلالف فيما ميكن إرادة األمة معه، إنَّ

أما ما ال ميكن إرادة األمة معه، وذلك عند عدم وجود ما يدل على . وحنوها من قرينة
 )٦(.اخلطاب خاص به دون غريه من األمة العموم؛ فإنَّ

                                 
، )٣١/١٩٢(، مفاتيح الغيب للرازي )٥/٤٦٤(احملرر الوجيز البن عطية ، )٨/٢٦٥(زاد املسري البن اجلوزي  )١(

، وهو إمجاع )٣٠/٣٩١( ، التحرير والتنوير البن عاشور )٨/٤٢٢(تفسري  القرآن العظيم البن كثري 
  ).٤٦٠ص(اإلمجاع يف التفسري  حملمد بن عبد العزيز اخلضريي : ينظر. صحيح

 ).٢٨ص(ية مع شرح الطيار مقدمة يف أصول التفسري البن تيم  )٢(
 ).٢١٩-٣/٢١٨(شرح الكوكب املنري البن النجار   )٣(
 .املصدر السابق  )٤(
 ) ١/٣٢٤(وعزاه الشوكاين إىل قول اجلمهور إرشاد الفحول  املصدر السابق،  )٥(

، )٣/١٩٩(ي ، احملصول للراز)٢/٢٧٩(اإلحكام لآلمدي : ولإلستزادة يف بيان أقوال العلماء يف هذه املسألة ينظر
، اللمع يف أصول الفقه أليب إسحاق )٢/٣٤١(، البحر احمليط للزركشي )٢/٢٨٢(اإلحكام البن حزم 

، قواطع األدلة أليب مظفر )٢٨ص(، املسودة آلل ابن تيمية )٢٤١ص(، املستصفى للغزايل )١٠ص(الشريازي 
 ).١/١٢١(السمعاين 

 ).٣/٢٢٢(شرح الكوكب املنري البن النجار   )٦(
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، ]٦٧: سورة المائدة[ MQ  P   O  N  M  L  K  J L : قوله تعاىل :مثاله 
 هذا وأمثاله، ال ميكن أنْ فإنَّ ]سورة المدثر [  M  ¢      ¡   �  ~       }  |L : وقوله

يراد معه األمة، فال يدخل معه غريه؛ وعليه فال يؤخذ من مثل هذا اخلطاب وغريه عموم، 
ا ما سبق فإنَّأم ه لفظي الحقيقياخلالف كأن. 

  )١( :)٧١٦ت ( قال الطويف

لون بالواقع           اخلالف لفظي إذ هؤالء يتمسكون باملقتضى اللغوي، واألو وكأنَّ(( 
 . يؤخذ منه عموم معنوي ال لفظي >هذا اخلطاب اخلاص به  وعليه فإنَّ )٢(؛))الشرعي 

  :عموم املفهوم :الرابع

فهو املعىن املستفاد من حيث السكوت : عليه اللفظ ال يف حمل النطق ما دلَّ: واملفهوم
  )٣(.الالزم للفظ

 : وهو نوعان

كان أوىل باحلكم من  فإنْ )٤(وهو ما وافق حكمه حكم املنطوق،: مفهوم موافقة: األول
 )٥(."حلن اخلطاب"ا فيسمى كان مساوي ، وإنْ"فحوى اخلطاب"املنطوق به فيسمى 

                                 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي الطويف الصرصري مث البغدادي، الفقيه األصويل، املتفنن، جنم الدين أبو   )١(

يف  وجد خبطه هجو ا يتظاهر بذلكشيعي ،ما بالنحو واللغة والتاريخقي ، فاضالًاكان شاعرا أديب :الربيع
ذيل طبقات احلنابلة . وله تصانيف كثرية ،يشنيفي إىل قوص ، فلم ير منه بعد ذلك ما ون ربفض الشيخني

 ).٣/١٢٧(، األعالم للزركلي )١/٥٩٩(ية الوعة للسيوطي ، بغ)٤٠٤/ ٤( البن رجب    
 ).٩٢ص(لنجم الدين الطويف ) خمتصر الروضة (البلبل يف أصول الفقه   )٢(
، التحبري شرح )٤٨٠-٣/٤٧٣(، شرح الكوكب املنري البن النجار )٢/٣٦(إرشاد الفحول للشوكاين   )٣(

 ).٣/٤٨٣(، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب لتاج الدين السبكي )٦/٢٨٧٥(التحرير للمرداوي 
الربهان يف أصول الفقه للجويين ) ٢/٢٧٦( ، اإلحكام لآلمدي )٣/٤٨١(شرح الكوكب املنري البن النجار  )٤(

)١/٢٩٨.(  
 )٣/٤٨٢(الكوكب املنري البن النجار  ، شرح)٢/٣٧( إرشاد الفحول للشوكاين   )٥(
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 ]٢٣: سورة اإلسراء[ M  |  {  z   y  x  wL : قوله تعاىل :مثال األول
فيؤخذ من هذا املنطوق العام بصيغته؛ عموم املفهوم األوىل يف احلكم من حكم املنطوق؛ 

 . ، وسب، وشتمٍمن ضربٍ) التأفف( فيعم النهي ما كان أوىل من حكم املنطوق 

M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T : قوله تعاىل :ومثال الثاين
  a  `  _^  ]L ]فيؤخذ من عموم املنطوق يف . ]١٠: سورة النساء

؛ فيعم مجيع أنواع اإلتالف )األكل ( املفهوم املساوي حلكم املنطوق يف اآلية  اآلية؛ عموم
 . ، وغريهألموال اليتامى من حتريقٍ

١(.يهلتبادر فهم العقالء إل ؛اوهو حجة ذكره بعضهم إمجاع(  

  )٢(أم بداللة القياس ؟واختلف العلماء يف استفادة احلكم منه هل هي بداللة اللفظ، 

 )٣(.ه بداللة اللفظأن: والصحيح

 )٤(.وهو ماخالف حكمه حكم املنطوق، ويسمى دليل اخلطاب: مفهوم خمالفة: الثاين

العدد، مفهوم مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم : وهو أقسام ستة
 )٥(.اللقب، مفهوم التقسيم

                                 
 ).١٠٤ص(، احملصول يف أصول الفقه البن العريب )٣٦٧ص(القواعد والفوائد األصولية البن اللحام   )١(
، التحبري شرح التحرير للمرداوي  )٢/٦٥٤(احملصول للرازي : لإلطالع على أقوال أهل العلم يف املسألة ينظر  )٢(

، مذكرة الشنقيطي )٢/٣٧(، إرشاد الفحول للشوكاين )٢٦٣ص(بن قدامة روضة الناظر ال ).٦/٢٨٨٢( 
 ).٢٧٨ص(

 ). ٣/٤٨٣(شرح الكوكب املنري البن النجار : وهو قول احلنابلة، واحلنفية، واملالكية، وبعض الشافعية انظر  )٣(
املختصر يف أصول  ،)١/٢٩٨(، الربهان للجويين )٣/٩٦(، البحر احمليط للزركشي )٣/٧٨(اإلحكام لآلمدي   )٤(

 ،)٣٨ص(إرشاد الفحول للشوكاين  ،)١٣٢ص(الفقه البن اللحام 
، القواعد )٣/١٠٧(البحر احمليط للزركشي  :للتوسع يف بيان معاين تلك األقسام ومذاهب العلماء فيها ينظر  )٥(

د الفحول ، إرشا)٣/٤٩٧( ، شرح الكوكب املنري البن النجار )٣٦٧ص(والفوائد األصولية البن اللحام 
مذكرة الشنقيطي  ،)٢٤٥ص( ، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول لألسنوي )٢/٤٢(للشوكاين 
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وهو حجة عند مجاهري العلماء جبميع أقسامه إال مفهوم اللقب فاختلف العلماء يف حجيته 
 )١(.والتحقيق عدم اإلحتجاج به

 : وضابطه ما قاله ابن بدران

)) هوالضابط يف باب املفهوم أن مىت أفاد ظنف من تصرف الشارع االلتفات إىل مثله رِا ع        
- والظنون املستفادة من دليل اخلطاب  ،كان حجة جيب العمل به -ا عن معارضخالي

ومقاصد  ،وعرف مواقع األلفاظ ،ومن تدرب بالنظر يف اللغة ،متفاوتة بتفاوت مراتبه
  )٢()). املتكلمني سهل عنده إدراك ذلك التفاوت والفرق بني تلك املراتب

اليظهر لتخصيص املنطوق بالذكر فائدة غري نفي احلكم  أنْ: ضابطها )٣(وللعمل به شروط
  )٤(.عن املسكوت عنه

ولكن هذا اخلالف  )٦(ا لألكثر؛خالفً )٥(واختلف يف عموم مفهوم املخالفة فنفاه الغزايل
 .لفظي عند من يقول حبجية املفهوم

 : قال اآلمدي

وال  ،اللفظ فيه غري عام مبنطوقه للصورتني ا بأنَّفال شك أيض ...وأما مفهوم املخالفة ((
ا فيه وحاصل النزاع أيض ،وإمنا النزاع يف عمومه بالنسبة إىل مجيع صور السكوت ،مبفهومه

                                                                                             
 ).٤٥٤ص(معامل أصول الفقه للجيزاين  ،)٢٦٥ص(

 ). ٢٧٥ص (، روضة الناظر البن قدامة )٢٦٨ص(مذكرة الشنقيطي   )١(
 ).٢٧٧ص(املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد البن بدران   )٢(
كثرية تعرف مبوانع اعتبار املفهوم، وتسميتها باألسباب والفوائد والنكت اليت ألجلها خيص املنطوق  وهي  )٣(

، شرح الكوكب املنري )٦/٢٨٩٤(التحبري شرح التحرير للمرداوي : للتوسع يف معرفتها ينظر. بالذكر أوىل
 ).٢٦٨ص(، مذكرة الشنقيطي )٣/١٠٠(، البحر احمليط للزركشي )٣/٤٨٩(البن النجار 

 ). ٣/٤٩٦(شرح الكوكب املنري البن النجار   )٤(
 ).٢٤٠ص(املستصفى للغزايل   )٥(
، القواعد )١/٣٢٩(، إرشاد الفحول للشوكاين )١/٢٩٣(التقرير والتحبري يف علم األصول البن أمري احلاج   )٦(

 ).٣/١٥٧(، شرح الكوكب املنري البن النجار )٣١٤ص(والفوائد األصولية البن اللحام 
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 )١(.))آيل إىل اللفظ 

 M  1  0  /  .            -  ,L : يف قوله تعاىل -مفهوم الشرط  –: من أمثلته
 .]٦:سورة اللطالق[

فاآلية يدل منطوقها على وجوب النفقة على كل حامل معتدة حىت تنقضي عدا، أما 
 )٢(.مفهومها فيدل على عدم وجوب النفقة على كل معتدة غري حامل

 . ]٤: سورة النور[ M  f  e    dL : يف قوله تعاىل -مفهوم العدد -: ومن أمثلته

ا مفهومها فيدل انني جلدة، أمفاآلية يدل منطوقها على وجوب اجللد على كل قاذف مث
على عدم وجوب اجللد بأقل وال أكثر من مثانني جلدة يف كل قاذف؛ فتعليق احلكم بعدد 

 )٣(.خمصوص يدل على انتفائه إن تعلق بأقل، أو أكثر منه

 .العموم هنا مستفاد من املعىن ال من اللفظ أنَّ: واخلالصة

 .إليهاعموم العلة املنصوصة أو املومأ  :اخلامس

الوصف املشتمل على احلكمة الباعثة على : وهي: اجلامعة بني الفرع واألصل: العلة هي
 )٤(.تشريع احلكم

جدت العلة فيها، ومل ة؛ فهي تعم مجيع األحكام اليت وا على علِّحكم ق الشارعفإذا علَّ
                                 

أصول الفقه  ،)٢/٣١٨(، البحر احمليط للزركشي )٢/٦٥٤(، احملصول للرازي )٢/٢٧٦(اإلحكام لآلمدي   )١(
 ). ٢٩٦ص (الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي 

، )٩/٢٨٨(املغين البن قدامة : وللتوسع يف املسألة ينظر ).٢٦٧ص(اإلكليل يف استنباط التنزيل للسيوطي  )٢(
 ).٢١/٥٣(اجلامع ألحكام القرآن 

، للتوسع يف املسألة )٢٥٠ص(، إجابة السائل شرح بغية اآلمل للصنعاين )٣/١٢٣(البحر احمليط للزركشي   )٣(
 ).١١/٢٦٥(، احمللى البن حزم )١٠/٢٠١(املغين البن قدامة : ينظر

، البحر )١٨٣ص(إجابة السائل شرح بغية اآلمل للصنعاين :  ، ولإلستزادة ينظر)٣٠١ص(مذكرة الشنقيطي   )٤(
،  اية السول )٤٦٥ص(، التبصرة يف أصول الفقه أليب إسحاق الشريازي )٤/١٠١(احمليط للزركشي 

، معامل أصول الفقه عند أهل السنة )٤/٣٩( ، شرح الكوكب املنري البن النجار )٢/١٥٠( لألسنوي 
 ).١٩٤ص(واجلماعة للجيزاين
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يلِّع١(.عليها يف قول اجلمهور ق الشارع احلكم(  

يكون الوصف الذي  أنْ: قد نص عليها الشارع، أو أومأ إليها مبعىنا أن يكون والعلة إم
ر٢(.ب عليه احلكم لو مل يكن علة للحكم لكان ذكره عدمي الفائدةت(  

" عموم العلة"ولعل هذا جماله األحكام الفقهية؛ ولكن كما أن الفقهاء استعملوا مصطلح 
يف تفسري اآليات القرآنية " موم العلةع"يف األحكام الفقهية جند املفسرين استعملوا مصطلح 

 . وبيان معانيها

¼  ½  ¾  ¿  M     Ä  Ã   Â  Á  À : قوله تعاىل: فمن أمثلة ذلك
  Ç  Æ  ÅL ]سورة المرسالت[. 

 : قال الفخر الرازي
 ))ملا بيؤالء املتأخرين من أن ثل ما يفعل بأولئك املتقدمني قاله يفعل :M        Å     Ä

Æ L رمنيهذا اإلهال :أيم جمرمني، فال جرم يف مجيع ام لكو ك إمنا نفعله ،
  )٣(.)) ألنَّ عموم العلة يقتضي عموم احلكم

من الدعاء عليه ما جاء  على فقريٍ عيترفَّ ينِما جاء يف عموم احلكم يف كل غَ :ومن ذلك
فقد قيل يف معىن اآلية ما قاله  ]١٧:سورة عبس[ M    c    b      a  `L يف قوله تعاىل 

 : الفخر الرازي  عند حديثه عن هذه اآلية قال
والذي يدل  ،بل املراد ذم كل غين ترفع على فقري بسبب الغىن والفقر :وقال آخرون((  

           بسبب عموم يعم احلكم  ه تعاىل ذمهم لترفعهم فوجب أنْأن :أحدها :على ذلك وجوه
  )٤()). العلة

                                 
  ).٤/٥٨(لآلمدي  ، اإلحكام)١/٣٣٧( إرشاد الفحول للشوكاين )١(
وللعلة أقسام أخرى ليس هذا جمال احلديث عنها ).  ٢٩٦ص (أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي  )٢(

، معامل أصول الفقه عند أهل السنة )٢/٣١٢(، أصول السرخسي )٢/٢١١(اية السول لألسنوي : ينظر
  ).٣٠٢ص(،  مذكرة الشنقيطي )٤/٤٤(جار ، شرح الكوكب املنري البن  الن)١٩٥ص(واجلماعة للجيزاين 

 ).٣٠/٧٧٣(مفاتيح الغيب للرازي   )٣(
 ).٣١/٥٧( مفاتيح الغيب للرازي   )٤(
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 .العلة يؤخذ منها عموم كما يؤخذ من اللفظ عموم فإنَّ :رياًوأخ

القسم : ي سوف أعتمد يف حبثي هذافإن )١(وبعد هذا العرض السريع ألهم أقسام  العام؛
الذي يم العام حبسب املراد منه وذلك لألسباب التاليةقس: 

غري هذا فال يكون  اتقسيم ق موضوع البحث ذا التقسيم؛ فإذا اعتمدتلُّعت: األول
 .ملوضوع البحث فائدة

كونه أقرب يف التعبري عن مراد الشارع من غريه من أنواع التقسيم اليت نظرت يف : الثاين
 .التقسيم إىل اللفظ، أو إىل املعىن، أو إىل املخصص، أو إىل الطريق الذي منه عرف العموم

أو عدم مشوهلا للعام؛ بل ملا ها من أنواع التقسيم؛ عدم صحتها، وال يعين إغفايل غري
ذكرت من األسباب اليت اخترت ألجلها هذا التقسيم، وقد أستخدم غري ة لعلَّ ما اخترت

 .وباهللا التوفيق -بإذن اهللا–تأيت يف حينها 
وهذا التقسيم من العلماء رمحهم اهللا للعام كان غايته تقريب العلم وتيسريه، وضبط معامله 

يف التقسيم راجع الختالفهم يف االعتبار، فال مشاحة يف االصطالح  واختالفهم وتأطريه؛ 
وال أرى أن يقدواهللا أعلم . ا على اآلخر إال باعتبار لديهم الباحث منها تقسيم 

|    |    | 

 

 

 

 

                                 
 :هذه هي أهم أقسام العام، وقد قسم البعض العام باستقراء نصوص الكتاب والسنة إىل ثالثة أقسام  )١(

العام املخصوص ويتضمن العام املطلق، وأفرد : الثالثالسابق، وكتقسيم العام باعتبار املراد منه : الثاينو األول      
محد .حجية العام املخصوص د: انظر. البعض العام املطلق كنوع مستقل، ورجح ذلك بعض الباحثني

 ). ٦٦-٦٣ص(الصاعدي 
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 :ألفاظ العموم يف القرآن الكريم: املبحث الثالث

 
 .مذاهب العلماء يف صيغ العموم: املطلب األول

 .داللة صيغ العموم: املطلب الثاني

 .صيغ العموم: املطلب الثالث
 



ا ودراسة                                                    التمهيد                                    مجع -القرآن وبيان أثره يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف   

  ٥٦ 

 ملطلب األولا

 مذاهب العلماء يف صيغ العموم                    

 :لقد اختلف الناس يف النظر إىل العموم من حيث صيغته على مذاهب

 :  ها ختصللعموم صيغ من  يقول بأنَّ: األول

ويسمى مبذهب أرباب  )١(السلف الصاحل من األئمة األربعة، وغريهم،وهو مذهب 
 )٢(.العموم

وقد ذكر ابن تيمية أنه مل ينكره أحد يف القرون الثالثة، وأنما حدث إنكاره بعد املئة ه إن
سبب إنكاره الفرار من لوازم الوعيدية بعموم آيات  الثانية، وظهر بعد املئة الثالثة، وأنَّ

 )٣(.وأحاديثه، فاضطرهم ذلك إىل جحد العموم يف اللغة والشرعالوعيد 

 :على صحة هذا القول دالئل منها وقد دلَّ

املطرد يف التعامل مع ألفاظ القرآن الكرمي، وذلك أم كانوا  شعمل الصحابة : األول
جيروا على العموم حىت يأيت ما خيصص العموم، وكانوا يفهمون العموم من صيغته 

ومن صور ذلك )٤(ا منهم،املوضوعة له يف اللغة، وهم العرب األقحاح؛ فكان هذا إمجاع: 

"    ! Mأملى عليه  >رسول اهللا  أنَّ طما رواه البخاري عن زيد بن ثابت -أ  
,  +  *    )  %  $  # L ]فجاءه ابن أم : قال ]٩٥: سورة النساء

 وكان رجالً ،لو أستطيع اجلهاد جلاهدت :فقال يا رسول اهللا يملُّها عليوهو مكتوم، 

                                 
ي ، البحر احمليط للزركش)١/٢٩١(، إرشاد الفحول للشوكاين )٣/١٠٨(شرح الكوكب املنري البن النجار   )١(

 ). ١/١٥٤( ، قواطع األدلة يف األصول أليب مظفر السمعاين )٢٣٢ص(مذكرة الشنقيطي  ،)٢/١٨٩(
 ).٨٠ص( ، املسودة آلل تيمية )١/٩٩(الفصول يف األصول للجصاص . وهو مذهب اجلمهور  )٢(
 ).٦/٤٤١(جمموع  الفتاوى البن تيمية   )٣(
 ).٤١٦ص(معامل أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاين   )٤(



ا ودراسة                                                    التمهيد                                    مجع -القرآن وبيان أثره يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف   

  ٥٧ 

حىت  فثقلت علي ؛وفخذه على فخذي  >فأنزل اهللا تبارك وتعاىل على رسوله  ؛أعمى
خفت أن ترفخذي ض، مث سرألفأنزل اهللا  ؛عنه ي     M  (  '  &L. )١( 

، وهي اليت                            العموم" قاعدونال" فهم من الصيغة يف  )٢()٢٣ت( طابن أم مكتوم  إنَّ
تفيد االستغراق، والشمول، وتفيد دخوله وغريه من أويل الضرر يف هذا العموم، فكان 

البد من خمصعلى هذا الفهم >اهللا  ه رسولُص، وأقر. 

ملا رجع من األحزاب  >النيب  أنَّ بمارواه البخاري ومسلم عن ابن عمر  -ب
فأدرك بعضهم العصر يف الطريق فقال  ؛))قريظة اليصلني أحد العصر إال يف بين (( : قال

فذكر ذلك للنيب  ،يرد منا ذلك ملبل نصلي  :وقال بعضهم ،ال نصلي حىت نأتيها :بعضهم
  )٣(.منهم فلم يعنف واحداً >
املراد بذلك اجلميع فلم ينكر  وأنَّ،فهموا من النكرة يف سياق النهي العموم شالصحابة  إنَّ

 .> ه مل ينكر عليهم ما فهموه من النهي فهو إقرار منهفهمهم هذا كما أن >عليهم 

 :طملا مسع قول لبيد بن ربيعة  طماقاله عثمان بن مظعون   -ج 

                                 
#  $  %  M : باب قول اهللا. أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري  )١(   "  !L )٢/٣١٤ (

 ).٤٣١٦(رقم احلديث ) ٣/٢١٩(ويف كتاب التفسري باب تفسري سورة النساء ) ٢٦٧٧( رقم احلديث 
وهاجر إىل املدينة بعد أسلم مبكة، ، كان ضرير البصر، صحايب، شجاع: صمعمرو بن قيس بن زائدة بن األ  )٢(

يستخلفه على املدينة، يصلي  > وكان النيب، ط يف املدينة، مع بالل >وكان يؤذن لرسول اهللا ، وقعة بدر
ورجع  -وهو أعمى  -وحضر حرب القادسية ومعه راية سوادء وعليه درع سابغة، فقاتل ، بالناس، يف عامة غزواته

، سري أعالم )٢/٢٠٤(معجم الصحابة البن قانع . طعمر بن اخلطاب بعدها إىل املدينة، فتويف فيها، قبيل وفاة
  ).١/٣٦٠(النبالء للذهيب 

رقم )  ٣٠٠/ ١(صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء : أخرجه البخاري يف كتاب صالة اخلوف باب  )٣(
وحماصرته  من األحزاب وخمرجه إىل بين قريظة >ويف كتاب املغازي باب مرجع النيب )  ٩٤٦( احلديث

 ).٤١١٩( رقم احلديث )  ٣/١١٨(  إياهم
رقم )  ٧٣٥ص. (املبادرة بالغزو وتقدمي أهم األمرين املتعارضني: وأخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري باب

  ). ١٧٧٠(احلديث 
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وكل نعيم ال حمالة زائل : صدقت، فقال لبيد: قال عثمان. أال كل شيء ما خال اهللا باطل
  )١(.ذبت؛ نعيم اجلنة اليزولك: قال عثمان

 .له صيغة به يعرف يف العموم أنَّ شعمل الصحابة  وغري هذا كثري مما يدل على أنَّ

للعموم صيغة؛ يؤدي إىل تعطيل أوامر الشارع ونواهيه، ويبطل بذلك  إنكار أنَّ أنَّ: الثاين
داللة الكتاب والسنة، ويكفي يف فساد هذا الالزم تصوره إذ قد حيتج كل من يف قلبه زيغ 

ذا اللفظ العامبأن ٢(.ه غري مراد(  
                               جداًفيبعد  وال ختتص بلغة العرب ،صيغ العموم حيتاج إليها يف كل لغة أنَّ :الثالث

 )٣(.فال يضعوا مع احلاجة إليها ،يغفل عنها مجيع اخللق أنْ

ما ذكر من الصيغ موضوعة  وأنَّ ،العموم ليس له صيغة ختصه أنَّ: القول الثاين
وال  )٤(،أو ثالثة على اخلالف يف أقل اجلمع ،إما اثنان :وهو أقل اجلمع ،للخصوص

 )٦(.ويسمى مبذهب أرباب اخلصوص )٥(،يقتضي العموم إال بقرينة
 : قال الشوكاين

قوهلم موضوع للخصوص جمرد دعوى ليس عليها دليل، واحلجة قائمة  وال خيفاك أنَّ ((
واستعماالت الشرع ال خيفى عليه  ،وعرفًا، وكل من يفهم لغة العرب ،وشرعا ،عليهم لغة

 )٧()). هذا

                                 
  ).٧/١١٠(اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر  )١(
 ).٢٢٨ص(البن قدامة  روضة الناظر وجنة املناظر  )٢(
 ). ٢٢٦ص(املصدر السابق   )٣(
، اإلحكام )٤/٤١٣(، اإلحكام البن حزم )١٣٤ص(املسودة آلل تيمية : ملعرفة اخلالف وأصحابه ينظر  )٤(

 ).١/٢٣٩(للجويين  الربهان يف أصول الفقه، )٢/٢٤٢( لآلمدي 
 ).٢/١٠٨(للسبكي  يف شرح املنهاج، اإلاج )١/٢٩١( إرشاد الفحول للشوكاين   )٥(
. حكي هذا القول عن  حممد بن املنتاب من املالكية أو من احلنابلة، والبلخي أو الثلجي، ومجاعة من املعتزلة  )٦(

عن أصول فخر  كشف األسرار، )٨٠ص(، املسودة آلل تيمية )٥/٢٣٢٩( التحبري شرح التحرير للمرداوي 
 ).١/٤٣٧(لعالء الدين البخاري  اإلسالم

 ).١/٢٩٣(  إرشاد الفحول للشوكاين  )٧(
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األلفاظ حتتمل  وأنَّ ،العموم ليس له صيغة موضوعة يف اللغة من قال بأنَّ: القول الثالث

  )٢(.ويسمى هذا مبذهب الواقفية )١(،العموم واخلصوص

أو  ،أو اخلصوص ،عدم احلكم بشيء مما قيل يف احلقيقة يف العموم :والوقف هو
  )٣(.شتراكاإل

فلم جيدوا يف وضع اللغة صيغة دالة هم سربوا اللغة ووضعها بأن: واحتج القائلون بالوقف
الصيغة التشعر باجلمع؛ بل تبقى  على العموم سواء وردت مطلقة، أو مقيدة بالقرائن، فإنَّ

 )٤(.على التردد بني العموم واخلصوص
 )٥(:)٤٩٠ت (قال أبو بكر السرخسي 

 -العام أي  -حكمه الوقف فيه: قال بعض املتأخرين ممن ال سلف هلم يف القرون الثالثة(( 
 )٦()). أو امل، ويسمى هؤالء الواقفية ،حىت يتبني املراد منه مبنزلة املشترك

القول به : واختلف القائلون بالوقف يف أي حمل يكون الوقف على أقوال تسعة أشهرها
 .يف األوامر، والنواهي، واألخبار )٧(على اإلطالق من غري تفصيل

                                 
، اإلحكام لآلمدي )٢/١٠٨(للسبكي  اإلاج يف شرح املنهاج، )١/١٥٤(قواطع األدلة للسمعاين   )١(

)٢/٢٢٢.( 
، اإلحكام لآلمدي )٢/١٩١(البحر احمليط للزركشي . وهو مذهب األشعرية، واختاره اآلمدي على تفصيل  )٢(

)٢/٢٢٢.( 
 ).٢/٢٢٢(اإلحكام لآلمدي   )٣(
إرشاد ). ٢/١٠٨(للسبكي  اإلاج يف شرح املنهاج، )٢/١٩(التلخيص يف أصول الفقه أليب املعايل اجلويين   )٤(

 ).١/٢٩٣( الفحول للشوكاين 
يف  (حناف، جمتهد، من أهل سرخس قاض، من كبار األ ،ئمةحممد بن أمحد بن سهل، أبو بكر، مشس األ  )٥(

وكان سبب سجنه كلمة نصح ا  ،)بفرغانة(سجني باجلب يف أوزجند أماله وهو  املبسوط" أشهر كتبه  )خراسان
 ). ٣/٧٨(أليب حممد القرشي  اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية. وملا أطلق سكن فرغانة إىل أن تويف ،اخلاقان

 
 
 ).١/١٣٢(أصول السرخسي   )٦(
إرشاد الفحول للشوكاين  ،)١/١٩٣(البحر احمليط للزركشي : للتوسع يف ذكر األقوال ومناقشتها ينظر  )٧(

)١/٢٩٤.( 
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سربهم للغة   املذهب ليس هلم دليل فيما ذهبوا إليه، وأنْ أصحاب هذا إنَّ: يقالولكن 

منتقض نصوص  على صحة قول أصحاب املذهب األول؛ فإنَّ مبا سبق ذكره من أدلة
 القول بأنَّ للصحابة مع ألفاظ العموم، يقتضي وجوب ، وعملٍ، وسنةالوحي من كتابٍ

 .للعموم صيغة ا يعرف
 : قال الشوكاين

اندفاع مذهب الوقف على اإلطالق بعدم توازن األدلة اليت متسك ا  توقد علم(( 
ء مما يصح إطالق اسم شي -غري أهل املذهب األول -املختلفون يف العموم، بل ليس بيد 
الدليل عليه، فال وجه للتوقف وال م١(.)) له يقتض(  

احلق الذي دلت عليه دالئل ه املذهب للعموم صيغة، وأن القول بأنَّ: هذا املطلب وخالصةُ
ه كثرية من الكتاب والسنة، وإمجاع الصحابة، وعمل علماء األمة من السلف الصاحل، وأن

ن احتج بعموم آيات الوعد والوعيدصيغ العموم إال بعدهم كردة فعل مل ما ظهر إنكار. 
أصابت كل ه إذا قال ذلك فإن((  :>عند شرحه لقوله  )٢(:)٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد 

 : قال )٣())عبد صاحل يف السماء واألرض 
هذه الصيغة للعموم كما هو مذهب الفقهاء  وأنَّ ،للعموم صيغةٌ دليل على أنَّويف قوله (( 

 وتصرفات ،به من لسان العرب وهو مقطوع ،ملن توقف يف ذلك من األصولينيا خالفً
 )٤()). وجده ومن تتبع ذلك  ،ألفاظ الكتاب والسنة عندنا

|    |    | 

                                 
 ). ١/٢٩٤( إرشاد الفحول للشوكاين   )١(
سنة  ولد صول، جمتهدحممد بن علي بن وهب أبو الفتح، تقي الدين القشريي، قاض، من أكابر العلماء باأل  )٢(

، وخرج وصنف فيه ،رحل يف طلب احلديثمسع الكثري و بساحل مدينة ينبع من أرض احلجاز هـ٦٢٥
قليل  ان وقوراًكو، ودرس يف أماكن كثرية ،لطلبةا ورحل إليه ،وانتهت إليه رياسة العلم يف زمانه، وفاق أقرانه

، )٧/٤٣٥(البداية والنهاية البن كثري . الكالم غزير الفوائد يف ديانة ونزاهة، وله شعر رائق، تويف يوم اجلمعة
 ).٤/١٨١(تذكرة احلفاظ للذهيب 

، ومسلم يف كتاب الصالة )٨٣١(برقم ) ١/٢٦٨(أخرجه البخاري يف كتاب األذان باب التشهد يف اآلخرة   )٣(
 ). ٤٠٢(برقم ) ١٧٢ص(باب التشهد يف الصالة 

 ).٢/٣١٥(، فتح الباري البن حجر )٢/٧١(إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد   )٤(
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  ٦١ 
 املطلب الثاين

  داللة صيغ العموم

للعام صيغة تدل عليه؛ فترتب على ذلك هذا  أنَّ: عرفنا يف املطلب األول من هذا املبحث
 إذا كان للعام صيغة تدل عليه فما داللته على العموم أهي قطعية، أو ظنية ؟ : املطلب وهو

 : فقبل الولوج لبيان ذلك جتدر اإلشارة إىل أمور مهمة وهي
داللة العام على أصل املعىن داللة قطعية، وهذا بال  العلماء اتفقوا على أنَّ أنَّ: األول
 )١(.نزاع

ا ا؛ بل شائعنيعيدل عليه العام، وهذا القدر ليس م القدر الذي البد أنْ: واملراد بأصل املعىن
ا دل على ا، وإذا كان مجعدل على الواحد قطع فإذا كان العام واحداً )٢(م،يف أفراد العا

   )٣(.اقطع -على اخلالف يف أقل اجلمع –الثالثة، أو اإلثنني 
 داللة العام الوارد على سبب خاص يدل على صورة السبب داللة قطعية؛ ألنَّ أنَّ: الثاين

٤(.باإلمجاعمكن ختصيصها من العموم، وهذا صورة السبب الي( 
 ولقد اختلف العلماء يف داللة العام على كل فرد من أفراده أهي داللة قطعية، أو ظنية؟ 

 )٥(:على قولني
 .أن داللة العام على أفراده داللة قطعية وهو قول احلنيفة :األول
 .أن داللة العام على أفراده داللة ظنية وهو قول اجلمهور :الثاين

                                 
، املختصر يف أصول الفقه )٣٠٠ص(، إجابة السائل للصنعاين )٣/١١٤( شرح الكوكب املنري البن النجار  )١(

 ).١٠٦ص(البن اللحام 
 ).٣١٥ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٢(
 ).١/٥١٤(حاشية العطار على مجع اجلوامع حلسن العطار   )٣(
التحبري شرح التحرير ) ٢/٣٧٠(، البحر احمليط للزركشي )٢/١٨٨(للسبكي  اإلاج يف شرح املنهاج  )٤(

 ).٥/٢٤٠٠(للمرداوي 
، القواعد والفوائد األصولية البن )٢/١٩٧(البحر احمليط  للزركشي  :للتوسع يف ذكر أدلة الفريقني ينظر  )٥(

، )٥/٢٣٣٨(، التحبري شرح التحرير للمرداوي )٢/٨٩(للسبكي  اإلاج يف شرح املنهاج، )٣٠٩ص(اللحام 
التقرير ، )١/٥١٤(، حاشية العطار على مجع اجلوامع )١٠٦ص(البن اللحام  الفقهاملختصر يف أصول 

 ).٣/١١٤(، شرح الكوكب املنري البن النجار )١/٤١٦(البن أمري احلاج  والتحبري
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  ٦٢ 
األمر ال خيتلف إذا حصل  أو ظنيته يف الداللة على أفراده، فإنَّ ،وسواء قيل بقطعية العام

 :تفاق على القواعد اآلتيةاإل

وجوب محل األلفاظ العامة وإجرائها على العموم، واعتقاد عمومها يف : القاعدة األوىل(( 
  .احلال من غري حبث عن خمصص

  :قال الشنقيطي
ومذهب اجلمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غري توقف  ،التحقيق أنَّ: حاصله( 

اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل مبقتضاه، فإن اطلع  على البحث عن املخصص؛ ألنَّ
 )١( ) على خمصص عمل به

وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهر، والواجب يف هذه احلالة إهدار : القاعدة الثانية 
 .التخصيصداللة العام على صورة 

شرط العمل بدليل التخصيص أن يكون هذا الدليل صحيحا، وال يشترط : القاعدة الثالثة
أو أقوى رتبة من العام؛ إذ التخصيص بيان، والبيان جيوز أن يكون  ،فيه أن يكون مساويا

 .أضعف رتبة من املبني فيجوز ختصيص الكتاب بالسنة واملتواتر باآلحاد
 ،فيما بقي منه -بعد التخصيص  -العمل باللفظ العام وجوب : القاعدة الرابعة

واالحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص؛ إذ ال فرق بني العام قبل التخصيص وبعده من 
ويظهر الفرق بني العام احملفوظ، والعام املخصوص؛ عند وجود  )٢(،حيث وجوب العمل

 )٣( )).  التعارض بينهما أيهما يقدم ؟
 : قال ابن تيمية

)) ه حجة باتفاق السلف، واجلمهور القائلني فوجب تقدمي العام الذي الخصوص فيه؛ فإن
 )٤()).بالعموم، خبالف الثاين، وهو أقوى منه بال ريب 

 
                                 

 ).٢٤٣ص(مذكرة يف أصول الفقه   )١(
 ).١/١٣٦(، أصول السرخسي )٢/٣٥٢(، اإلحكام لآلمدي )٣٤٦-١/٣٤٥(إرشاد الفحول للشوكاين   )٢(
 ).٤٢٠ص(معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة للجيزاين   )٣(
 ). ٢٣/٢١٠(جمموع الفتاوى البن تيمية   )٤(
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  ٦٣ 
 : قال الشنقيطي

ما مل  كما أنَّ ،األقل ختصيصاً مقدم على األكثر ختصيصاً وقد تقرر يف األصول أنَّ(( 
  )١()). وعلى هذا مجهور األصوليني ،ا دخلهمقدم على م يدخله التخصيص أصالً

سورة [         M  D  C  B  A  @  ?   >L  :يف قوله تعاىل :ومن أمثلة ذلك 

حفظ الفروج على غري : ومنها ،قد سيقت هذه اآلية لبيان صفات املؤمننيف ]٦: المؤمنون
العموم؛ فيدخل يف ذلك تقتضي )  ما (الصيغة يف اآلية  وملك اليمني؛ ومبا أنَّ ،الزوجة

اجلمع بني فدل ظاهر العموم يف اآلية على جواز األختان، : ، ومن ذلكمجيع ملك اليمني
فليست اآلية باقية على  ؛هذا العموم قد دخله التخصيص ولكناألختني يف ملك اليمني؛ 
 :وبرهان ذلك ما يلي )٢(،عمومها بإمجاع املسلمني

ص بقوله صهذا العموم قد خ ألنَّ )٣(؛لك اليمني باإلمجاعاألخت من الرضاعة ال حتل مب أنَّ
األب الحتل  زوجة وأنَّ، ]٢٣: سورة النساء[ M  c  b  aL      :تعاىل

@  M  B  A     :ص بقوله تعاىلصهذا العموم قد خ ألنَّ )٤(مبلك اليمني باإلمجاع؛

J  I  H  G  F   E  D  C L ]وغري ذلك، ]٢٢: سورة النساء. 
بل قد دخلها التخصيص القوي امع  ؛-كما سبق-على عمومها  فهذه اآلية ليست باقيةٌ

عليه بني املسلمني؛ فبذلك التعارقوله تعاىلعموم هذه اآلية ب ض : M  }  |

¤  £  ¢    ¡      �  ~L  ]عموم هذه اآلية  ؛ ألنَّ]٢٣: سورة النساء
حملفوظ أقوى من داللة العام الذي دخله حمفوظ مل يدخله ختصيص؛ فتبقى داللة العام ا

 .التخصيص عند وجود التعارض الظاهر بني العمومني

                                 
 ).٨١ص(دفع إيهام اإلضطراب عن آي الكتاب   )١(
 ).٥/٣١٠(أضواء البيان للشنقيطي  ،)٥/٤٨٧(االستذكار البن عبد الرب   )٢(
 ).٧/٤٧٦( ، املغين البن قدامة )١٢٠ص(مراتب  اإلمجاع البن حزم   )٣(
 ).٧/٤٧٥(، املغين البن قدامة )٣/٦٣(بداية اتهد البن رشد احلفيد   )٤(
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  ٦٤ 
 : -عند كالمه عن هذه اآلية  -:قال الشنقيطي

واألصح عند األصوليني يف تعارض العام الذي دخله التخصيص، مع العام الذي مل (( 
ول مجهور أهل هو تقدمي الذي مل يدخله التخصيص، وهذا هو ق: يدخله التخصيص

 )١( .)) األصول، ومل أعلم أحداً خالف فيه، إال صفي الدين اهلندي، والسبكي

ه مل العام احملفوظ متفق على حجيته، وداللته أقوى؛ ألن نَّوحجة اجلمهور على هذا أ
 .يدخله ختصيص، مث هو حقيقة، أما العام املخصوص؛ فهو على خالف ذلك

 : قال الشنقيطي 

 ص، اختلف يف كونه حجة يف الباقي، بعد التخصيص،خصالعام املُ اجلمهور أنَّوحجة  ((
ه هو جماز يف الباقي، وما اتفق على أن: قال مجاعة منهم هو حجة يف الباقي: والذين قالوا

ه حقيقة، وهو الذي مل يدخله التخصيص أوىل مما اختلف يف حجيته، وهل هو حجة، وأن
حجة صفي الدين اهلندي والسبكي، على تقدمي الذي دخله  وأما ...حقيقة، أو جماز
ما دخله  الغالب يف العام التخصيص، واحلمل على الغالب أوىل، وأنَّ أنَّ :التخصيص فهي

 )٢()). التخصيص يبعد ختصيصه مرة أخرى، خبالف الباقي على عمومه

العام املخصوص هذا وقد تقدم صحة ما ذهب إليه اجلمهور من تقدمي للعام احملفوظ على 
 .كله على تقدير التعارض بينهما واهللا أعلم
|    |    | 

 
 
 

                                 
 ).٥/٣١٠(أضواء البيان للشنقيطي   )١(
 ). ٥/٣١٠(املصدر السابق   )٢(

مذكرة  ،)٢٣/٢١٠(، جمموع الفتاوى البن تيمية )٤١٤ص(معامل أصول الفقه للجيزاين : ولإلستزادة ينظر
وقد أطال الشنقيطي ): ٧٦ص(، دفع إيهام اإلضطراب عن آي الكتاب للشنقيطي )٣٤٣ص(الشنقيطي 

 . النفس يف التكلم على هذه املسألة يف كالم مهم يستحب الرجوع إليه
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  ٦٥ 
 املطلب الثالث 

  صيغ العموم

عت ضا تعارف عليها العرب للتعبري  ا عن ما يريدوه، وهذه الصيغ وللعموم صيغ إنَّ
م، وعلى سننهمللتعبري عن العموم حقيقة، وهذا القرآن الكرمي إنيف الكالم؛  ما نزل بلسا

دت فيه صيغ العموم كما هي موجودة يف كالم العرب، ولقد تكلم العلماء عن صيغ  جِوفَ
يف كتابه العقد املنظوم إىل  )١()٦٨٢ت(العموم يف اللغة مبا ال مزيد عليه حىت أوصلها القرايف 

٢(.الصيغ إن مل تكن كلها لَّمئتني ومخسني صيغة استوعب ج( 

 )٣(.صحة االستثناء منه كما قيلوالدليل على العموم 

هلذا موطنه، وإمنا  وليس املقام هنا مقام حصر جلميع الصيغ اليت تدل على العموم، فإنَّ
املقام هنا مقام متهيد لبيان أشهر الصيغ للعموم اليت يف القرآن الكرمي، ومل أقصد الصيغ اليت 

 . يف لغة العرب، وال مجيع ما يف القرآن؛ بل أشهرها، وأغلبها

ولقد اختلفت أساليب العلماء يف تقسيم صيغ العموم فمنهم من قسمها إىل قسمني، 
 )٤(.ومنهم من قسمها إىل مخس، ومنهم من سردها من غري تقسيم

وسوف أكتفي يف هذا التمهيد بذكر الصيغة دون ذكر اخلالف يف عمومها من عدمه، 
ه من صيغوموضعها من القرآن الكرمي، وأجتنب ما ذكر أن ر يف القرآن كَذْالعموم، ومل ي

 :الكرمي وذلك لألسباب التالية

                                 
أحد األعالم املشهورين انتهت إليه رئاسة  ،أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري  )١(

وله  ،وله معرفة بالتفسري ،والعلوم العقلية ،واألصول ،كان إماماً بارعاً يف الفقه ،مالكاإلمام  الفقه على مذهب 
يف معرفة أعيان الديباج املذهب . ودفن بالقرافة ،تويف رمحه اهللا بدير الطني يف مجادى اآلخرةمصنفات جليلة شهرية 

 .)٥١/١٧٦(تاريخ اإلسالم للذهيب  ،)١٢٨ص(البن فرحون  اء املذهبعلم
 
 ).١/٣٥١(العقد املنظوم يف معرفة اخلصوص والعموم للقرايف   )٢(
 ). ٢٣٩ص(املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد البن بدران   )٣(
 ). ٢٩٩ص( أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٤(
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  ٦٦ 
ه ال فائدة من ذكر ذلك يف موضوع البحث؛ فالبحث يتحدث عن العموم يف أن: األول

 .يف نطاق البحث وجماله القرآن الكرمي، وما عداه ليس داخالً

االقتصار على ما ذكرت خيدم فكرة البحث، ويقدم اخلالصة اليت ينتفع ا  أنَّ: الثاين
ممن حتدث عن صيغ العموم يف القرآن الكرمي  ةٌلَّالباحث وقد سبقين هلذا العمل جِ

فهو مل يذكر مجيع صيغ العموم يف القرآن الكرمي؛ القتصاره على ما خيدم  )١( ،كالسيوطي
 .ا يف القرآن الكرميموم صيغللع الفكرة اليت حتدث عنها بأنَّ

فق على كوا صيغة للعموم، أو ذهب أين ال أذكر من صيغ العموم إال اليت ات: الثالث
 .اجلمهور إىل عدها من صيغ العموم، أما غري ذلك فال أتقيد بذكره

ا صيغ العموم يف القرآن الكرمي فكما يليأم: 

وما يف معناها من األلفاظ  )٢(ة عليه،وهي أقوى صيغ العموم يف الدالل )كل ( لفظة -١

M  Q  P  O : املستعملة يف تأكيد الشمول كجميع، وكآفة سواء أكانت مبتدأة كقـوله

  RL ]٢٦:الرحمن [أو تابعة كقوله ، : M  £   ¢  ¡  �L ]ص :

M  O  N  M : ا إىل نكرة مفردة كقولهمضافة إم) كل(ما تأيت لفظة  وكثرياً .]٧٣

  T  S  R  QPL ]٥٧: العنكبوت[  ا أن فتفيد مشول مجيع جزئيات النكرة، وإم

M    5   4  3: تضاف إىل معرفة فتفيد استغراق مجيع أجزاء املعرفة كقـوله

  8      7  6L ]٩٣: آل عمران[ . 

ن كقولهوقد حيذف املضاف إليه فتنو : Mµ  ´  ³   ²          ± L ]٤١: النور[ . 
الزائدة املستعملة يف اجلملة الشرطية ) ما(ظرفية موصولة بـ)  كل(وقد تكون لفظة 

M  f  e  d  c   b   aL ]٥٦: النساء[. 

                                 
 ).٢/٣٢(القرآن للسيوطي اإلتقان يف علوم   )١(
 ). ١/٣٥١(العقد املنظوم للقرايف   )٢(
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  ٦٧ 
  )١(.وهي للعموم سواء وقعت للتأسيس، أو للتأكيد

                     : إما على الرفع كقوله: فلم تأت يف القرآن إال حمذوفة اإلضافة منونة)  مجيع( أما لفظة 
 M  À  ¿  ¾   ½  ¼L ]وإما على النصب كقوله]٤٤: القمر ، : M   5  4  3

  8  7  6L ]كقوله) كل(وقد تكون تابعة مؤكدة للفظة  ،]١٤: المعارج : M  R

   W  V  U  T         SL ]وقد تكون منفردة عنها كقوله]٣٢: یس ،:  M  É
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì      Ë  ÊL ]٥٣: یس[ . 

M  ² : فلم تأت يف القرآن إال تابعة مؤكدة للعموم كقوله) كآفة(أما 

¸  ¶    µ        ´  ³ L  ]٣٦: التوبة[ . 

  )٢().مجيع(اليتقدمها نفي فإذا تقدمها نفي فال تعم، وكذلك  أنْ) كل(ويشترط يف عموم 

 :األمساء املوصولة -٢

 :وليس كل األمساء املوصولة للعموم؛ بل اليت للعموم ما يلي

 M  K  J    I  H    G     F  EL : املوصولة، وهي للعقالء كقوله) من(-

 . ]٤٥: النور[ MB  A       @  ?  > L : وقد تأيت لغري العقالء كقوله، ]١٨٤: البقرة[

¾   ¿  M  Ä  Ã  Â  Á  À : ا لغري العقالء كقولهاملوصولة، وهي غالب) ما(-
  ÅL ]وقد تعم العاقل، وغري العاقل كقوله]٢٩: البقرة ، : M  b  a  `  _  ^

  i  h  g   f  e  d   cL ]٦: طھ[. 

                                 
 ).١/٣٥٦(العقد املنظوم للقرايف   )١(
 ). ٣٠٠ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله   )٢(
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  ٦٨ 

M  4   3 : فمثال املذكر املفرد قوله عهمامجتثنيتهما و)  اليت (و ) الذي (-

  ;  :  9  87  6  5L ]ومثال التثنية قوله ،]٣٣: الزمر : M
9  <  ;  : L  ]ومثال اجلمع قوله ،]١٦: النساء : M  .  -

  4  3  2   1  0  /L ]٣: البقرة[ . 

 )١(.قامت قرينة على العهد فهي للخصوص بقرينة، فإنْاليقوم عهدٌ  وشرط عمومها أنْ

 .] ٦:الحجر[ M  R  Q  P   O  N  M  L  KL : مثال ذلك قوله

M  D : مثال ذلك قوله )٢(ليس للعموم، فهو ألوكذلك كل ماورد يف صفات الباري 
Q  P  O  N  M  L  K     J  I  H  G  F  E L     ]٣: یونس[ . 

ولكن الصحيح ماتقدم )٣(؛؛ لكثرة وقوعها للعهدمن صيغ العموم نظراً ومل يعدها البعض .  

                       :  ;  >   =  <  ?M 9   8  7 : ومثال املؤنث املفرد قوله

@ L  ]ومثال املؤنث اجلمع قوله]٤٢: لزمر ، : M  $  #  "  !
  %L ]١٥: النساء.[ 

                         M       T  S   R  Q  P    O  N  M  L : املوصولة مثال ذلك قوله) أي(-

  UL ]٦٩: مریم[ . 
 :أمساء اإلستفهام -٣

منهما عمومه بديل  كالً للمطلق يف أنَّا ه؛ ملشاتمن صيغ العموم نظراً )١(مل يعدها بعضهم
وليس كل أمساء اإلستفهام للعموم بل ما يلي )٢(ها من صيغ العموم،ال مشويل، واحلق أن: 

                                 
 ).١٥١ص(املوسوعة القرآنية املتخصصة   )١(
 ).٣٠٥ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٢(
 .السابقاملصدر   )٣(
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  ٦٩ 

 . ]٥١: إلسراءا[  M1  0  / L : يستفهم ا عن العقالء كقوله)  من( 

}  |  {    ~           �  ¡  ¢  M : ا كقولهيستفهم ا عن غري العقالء غالب)  ما( 

L ]٥٢: األنبیاء[. 

: التكویر[ M  ±  °L : مثال األول قوله ،يستفهم ا عن املكان)  ىأن( و )  أين( 

من أين : أي  ]٣٧: آل عمران[ MÙ  Ø  ×  Ö  Õ L : ومثال الثاين قوله ،]٢٦

M  k  j  i  h  g : كيف مثاله قوله: مبعىن) أين ( لك هذا؟ وتكون 
  p     o  n  m  lL ]٢٤٧: البقرة[ . 

                   : مثاله قوله )٣(يستفهم ا عن الزمان، ومل تقع يف القرآن إال مستقبلة يف اإلستفهام)  مىت (

 M   s       r  q  p  o  n  mL ]٤٨: یونس[ . 

) انأي  (ا عن الزمان، ومل تستعمل يف القرآن إال استفهام ايستفهم)مثاله قوله )٤             :

 M  ;  :  9  8L  ]١٢: الذاریات[ . 

 M  �  ~  }  |   {  z  y  x  wL : االستفهامية مثاله قوله) ُّ أي( 
 . ]١٢: الكھف[
) كم (ا اإلستفهامية يستفهم ا عن العدد، فتعم وتشمل مراتب األعداد مجيعها أم)  كم (

مثال اإلستفهامية  )١(تتناول االخبار عن عدد حمصور، واحملصور العموم فيه اهاخلربية، فإن
 .]١٩: الكھف[ M§  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡�  ~  }  |  { L : قوله

                                                                                             
 . كالغزايل، وإمام احلرمني اجلويين املصدر السابق   )١(
 ).٢/٥٢٥(احملصول للرازي   )٢(
 ). ١٥٣ص(املوسوعة القرآنية املتخصصة   )٣(
  .املصدر السابق )٤(
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  ٧٠ 

 . ] ٧:الشعراء[ M   T  S  R  Q  P      Z    Y         X  W  V  UL : ومثال اخلربية قوله 

 :أمساء الشرط -٤

 :وهي على مايلي )٢(خيتلف اسم الشرط يف األفراد اليت يعمها،

M  @  ?>  =  <  ;       :  9 : تعم العقالء مثاله قوله)  من( 
    D  C  B  AL ]١٢٣: النساء[. 

M   5  4  3  2 : تعم غري العقالء، وقد تعم العقالء، وذلك حمتمل يف قوله)  ما (

7  6 L  ]١٩٧: البقرة[ . 

»  ¬    ®  ¯  °  M : تفيد العموم يف الزمان مثاله قوله)  إذا( 
µ   ´  ³   ²  ± L  ]٢٤: األنفال[ . 

                                           : مثاله قوله) ما ( ما يلحق بعدها  الشرطية تفيد العموم يف املكان، وكثرياً)  حيث (

 M  s   r  q  p  o  nL ]والتكون للعموم إذا ]١٥٠: البقرة ،

 . ]٢٢٢: البقرة[  M¨  §   ¦  ¥  ¤ L : مثاله قوله )٣(كانت خربية

°  ±    ¬   ®  ¯M : الشرطية تفيد العموم يف املكان مثاله قوله)  أين( 

µ  ´  ³        ² L  ]٧٨: النساء[ . 

              : فقد تكون يف عموم الزمان مثاله قوله )١(الشرطية، وهي حبسب ما تضاف إليه،)  أي( 

 MÓ  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î L  ]وقوله]٢٨: القصص ، : Md  c  b  a   

                                                                                             
 ). ١/٤١٣(العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم للقرايف   )١(
 ). ٣٠٢ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٢(
 ). ١/٤١٤(العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم للقرايف   )٣(
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f  e L   ]غري  -إذا كانت شرطية  -ومل أجد هلا  يف القرآن  ،] ١١٠:اإلسراء
إفادا للعموم يف الزمان، وقد تفيد العموم يف األشخاص، والعموم يف املكان؛ ولكن مل 

 . يف القرآن واهللا أعلم أجد هلا ذكراً

:  ;  M : مثاله قوله )٢(و هي تعم غري العاقل، وال تستعمل إال شرطية)  مهما( 

  @   ?  >   =  <  E  D  C  B  AL  ]١٣٢: األعراف[ . 

 :احمللى بأل -٥

  )٣(.وهي تفيد العموم -ال للعهد -تكون للجنس  هنا أنْ)  بأل( واملقصود 

 :وتدخل على

 . ]٣٨: المائدة[  M  2   1  0  /L : املفرد مثاله قوله: األول

مثاله  )٤(أو الكثرة ،أو مكسرا، وسواء كان من مجوع القلة ،كان ساملًا سواءاجلمع : الثاين

 . ]١٣: التغابن[  M  W  V  U  TL : قوله

M   x  w : إفرادي مثاله قوله سواء كان اسم جنسٍ )٥(اسم اجلنس: لثالثا

  z  y      {L  ]١٤: آل عمران[ . 

                                                                                             
 ).٣٠٣ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )١(
  ). ١٥٣ص(املوسوعة القرآنية املتخصصة  )٢(
لكوكب الدري فيما يتخرج على ا، )٣٢٨-١/٣٢٧(التمهيد يف ختريج الفروع على األصول لإلسنوي   )٣(

  ).١/٢٩١(شرح الكوكب املنري البن النجار  ،)٢١٦ص( لإلسنوي األصول النحوية من الفروع الفقهية
 
 ). ١/٣٠٢(إرشاد الفحول للشوكاين   )٤(
 :، وهو على نوعنياملوضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي :هو اسم اجلنس  )٥(

مايدل على أكثر : وهو مجعيو اللفظ واحد كاملاء والذهب والفضة،ما يصدق على الكثري والقليل و: وهو إفرادي
  مالك املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابنتوضيح .لبقروا ،والكلم ،ويفرق بينه وبني واحده بالتاء كالشجر ،من  اثنني
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  ٧٢ 

{  ~  �  ¡    ¢      £         ¤  ¥  ¦   M : مجعي مثاله قوله أو اسم جنسٍ

  ¨  §L ]٨٠:یس [ . 

 :إىل معرفة واسم اجلنس املضاف ،اجلمع املضاف -٦

  Mk  j  i   h  gf  e   d  c L : مثال األول قوله 

 .]٦٣: النور[  L[  ^    _  `  M   a : ، ومثال الثاين قوله]١١: النساء[

اليكون النفي لسلب احلكم عن  وشرط إفادا للعموم أنْ - النفي سياق يف :النكرة -٧

#  M : مثاله قوله -كان؛ فال يفيد العموم؛ بل يفيد سلب العموم فإنْ )١(اموع،

(  '&   %  $L    ]٢: البقرة.[  

 . ]٢٢:البقرة[  M  ±   °  ¯  ®  ¬  «L : مثاله قولهالنهي  سياقيف و

¸  M  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ : مثاله قوله الشرطويف سياق 
  Á  À   ¿L ]٦: التوبة[ . 

 . ]٤٨:الفرقان[ M  c  b  a  `    _L : مثاله قوله اإلمتنانويف سياق 

 M    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £L : مثاله قوله النهييف سياق  )٢(الفعل -٨
 . ]٥٦: األعراف[

                                                                                             
النحو الوايف ) ١/١٧( منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل حملمد حمي الدين عبداحلميد) ١/٤٠١( أليب حممد املرادي

 ). ١/٢١(حلسن عباس 
 
   
 ). ٣٠٦ص(أصول الفقه الذي  اليسع الفقيه جهله للسلمي   )١(
أصول الفقه الذي  : اعتبار الفعل إذا وقع يف سياق النهي أو النفي للعموم مذهب اجلمهور ملعرفة املزيد ينظر )٢(

 ). ٣٠٧ص(اليسع الفقيه جهله للسلمي 
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  ٧٣ 

 . ]٦٤: مریم[   MÜ         Û    Ú  Ù  Ø L : مثاله قوله النفيويف سياق 

          M  z   y  x  wL : مثاله قوله )١(إذا وقع يف سياق النهي اسم الفعلكذلك 

 . ]٢٣: اإلسراء[

أعرضت عن  ذكرها  )٢(وغري ذلك من الصيغ  اليت قد ذكرها العلماء، ونقحها احملققون
يطول، وما ذكرته مما على أهم الصيغ وأشهرها وإال  فذكر ذلك  اإلقتصاررغبة  يف 
 . املوضوع املطلوب حىت  تتضح الصورة، ويتبني القصد بيانيكفي يف  

 
|    |    | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             

 
 ). ١٥٢ص(املوسوعة القرآنية املتخصصة   )١(
يكلدي بن عبد اهللا خليل بن كبالتحقيق والتنقيح هو احلافظ صالح الدين " صيغ العموم"ممن خص موضوع   )٢(

  .وهو مطبوع" تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ اخلصوص والعموم" يف كتابه املوسوم بـ )٧٦١ت( الدمشقي العالئي
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  ٧٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .حجية العام: املبحث االرابع
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  ٧٥ 

 املبحث الرابع

  حجية العام

، وهذه املسألة لن أطيل فيها فمجاهلا -ذا االعتبار -بقيت مسألة حجية العام بقسميه
 . -بإذن اهللا -وجه الصواب فيها  نيبولكن أُ )١(كتب األصول؛

هو كون العام صاحل ألخذ األحكام العقدية منه، : املقصود من حجية العام إنَّ: فأقول
 )٣(.فالعام احملفوظ، حجة، وحقيقة باتفاق )٢(والستنباط األحكام الشرعية منه،

سواء قبل التخصيص، أو بعد  )٤(يف ما تبقى منه،  حجة على الصحيح: والعام املخصوص 
مات، وعملوا ا، ومل يتوقفوا يف العمل ا، متسكوا بالعموش الصحابة  التخصيص، فإنَّ

احتج على  طفهذا عمر بن اخلطاب : أكثرها خمصوص ومبا بقي بعد التخصيص مع أنَّ
أقاتل الناس حىت  أمرت أنْ((  :>يف قتاله ملانعي الزكاة بعموم قوله  طأيب بكر 

ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماؤهم وأمواهلم إال  حبقها وحسام  يشهدوا أنْ
  )٥(،))على اهللا 

                                 
، معامل أصول )٧٢-٥١ص(، حجية العام املخصوص للصاعدي )٣٤٣-١/٣٤٠(إرشاد الفحول للشوكاين  )١(

، روضة الناظر البن )٣١٨ص (جهله للسلمي ، أصول الفقه الذي اليسع للفقيه )٤١٤ص(الفقه للجيزاين 
، جمموع الفتاوى البن تيمية   )٢٣٨ص(، مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي )٢٣٨ص(السعيد :قدامة حتقيق

)٤٤٥-٦/٤٤١.( 
 ).٥٢ص(حجية العام املخصوص للصاعدي   )٢(
 ).٢٣/٢١٠(جمموع الفتاوى البن تيمية   )٣(
هذا هو قول اجلمهور، واختاره اآلمدي، وابن احلاجب، وغريمها من حمققي املتأخرين، وهو الذي الشك فيه،   )٤(

، اإلحكام لآلمدي )٢٣٩ص(، مذكرة الشنقيطي )١/٣٤٠(إرشاد الفحول للشوكاين . وال  شبهة
)٢/٢٤٧ .( 

ويف كتاب اجلهاد ) ١/٤٣١) (١٣٩٩(وجوب الزكاة رقم احلديث: أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب  )٥(
إىل اإلسالم والنبوة وأن اليتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا رقم  >دعاء النيب : والسري باب

قتل من أىب قبول الفرائض : ويف كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم باب) ٢/٣٤٥) (٢٩٤٦(احلديث
االقتداء : كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة بابويف ) ٤/٢٧٩) (٦٩٢٤(وما نسبوا إىل الردة رقم احلديث
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  ٧٦ 

إال " وقرره وعدل إىل االحتجاج بقوله ه منعه عن القتال، واحتج عليه بذلك، وهو أن
مه وعد ،يقولوا ال إله إال اهللا هما فهما من العموم يف وجوب القتال قبل أنْ؛ فدل أن"حبقها 
 Mf  e   d  c L    :ألبعموم قوله  بواحتجت فاطمة  )١(.بعده

احتجاجها بالعموم؛  ط، ومل ينكر أبوبكر >يف أحقيتها يف مرياث الرسول  ]١١:النساء[
ال نورث ما تركنا فهو  (( >بل عدل إىل االحتجاج عليها بالدليل اخلاص، وهو قوله 

إسقاط حجية العام بقسميه يفضي إىل إبطال عمومات القرآن الكرمي،  ألنَّ )٢(؛)) صدقة
 )٣(.ودليل ذلك االستقراءوغالب عمومات القرآن حمفوظة، 

عن   مستدلني بأثرٍٍ )٤(أكثر العمومات خمصوصة وقد جرى يف تعبري كثري من أهل العلم أنَّ
 . ه ما من عام إال وقد خصأن )٦٨ت (بابن عباس 

ل منهم صواب وحق فيما أرادوا، وخطأ وباطل فيما أراد به أهل البدع هذا القو إنَّ
هم من بعض العلماء والضالل، حىت لقد اشتد النكري على ظن 

 : قال ابن تيمية

ه بعض السادات من املتفقهة، وقد يوجد يف كالم هذا الكالم، وإن كان قد يطلق فإنَّ(( 
                                                                                             

 .الطبعة السلفية) ٤/٣٦٠) (٧٢٨٤( رقم احلديث >بسنن رسول اهللا 
، ٣٣، ٣٢(رقم احلديث . األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا: وأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب      

 ). ٤٣-٤٢ص) ( ٣٦، ٣٥، ٣٤
 ).١٤١-٢/١٤٠(، اإلاج يف شرح املنهاج للسبكي )٢/٥٩٢(لعضد الدين اإلجيي شرح املنتهى األصويل   )١(
ومنقبة فاطمة عليها السالم  >مناقب قرابة رسول اهللا  :باب فضائل الصحابة: كتابيف  أخرجه البخاري  )٢(

ال نورث ما (  >باب قول النيب  :ويف كتاب الفرائض باب. )٣/٢٤) (٣٧١١( رقم احلديث >بنت النيب 
   >قَولِ النبِى : بابيف كتاب اجلهاد والسري  وأخرجه مسلم .)٤/٢٣٥( )٦٧٢٥(رقم احلديث  )تركنا صدقة 

 ). ٧٣٠ص) (١٧٥٨( رقم احلديث  )الَ نورثُ ما تركْنا فَهو صدقَةٌ ( 
 
 ).٦/٤٤٣(جمموع الفتاوى البن تيمية   )٣(
،    )١/٥٤١(، البحر احمليط للزركشي )٢/١٤١(اإلاج شرح املنهاج للسبكي  ،)٤/٢٩٤(اإلحكام لآلمدي  )٤(

، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين )١/٢٢٧(، تيسري التحرير حملمد أمني )٤/٢٤٦(الفروق للقرايف 
  ).٣/١٨٧(، شرح الكوكب املنري البن النجار )١/٧١(التفتازاين 
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١()).ذب الكالم وأفسده ه من أكبعض املتكلمني يف أصول الفقه؛ فإن( 

فلم أجده عنه بإسناد؛ بل نسبه بعض  با من حيث صحة الرواية عن ابن عباس أم
إذ مل يشتهر هذا عنه  )٢(املتفقهة إليه، ونسبه بعضهم إىل الفقهاء، واألصوليني، وهو األظهر

ونسبوه البن عباس من  ،وما شاع على لسان املتفقهة(( إال يف كتب بعض األصوليني 
  )٤(.ه ليس عليه دليلألن )٣(؛)) وال دراية ،ما من عام إال وقد خص ال يصح رواية  :قوله

وال يلزم من عدم وجود الدليل النقلي عدم وجود احلكم العقلي، فباستقراء نصوص  :قلت
إما : صأغلبها قد خ القرآن حكم األصوليون على عموم آيات األحكام يف القرآن بأنَّ

ا مل يسلم من بدليل نقلي، أو بدليل عقلي؛ لذا أطلقوا هذا العموم يف احلكم الذي أيض
  )٥(.التخصيص

ه شيخ اإلسالم ابن تيمية قولَلقد وجال يتعداها )  شيٍء كلُّ( ه خاص يف لفظة هم بأن
 : لغريها من صيغ العموم، فقال

)) أوالً مبن قاله والظن أنٍء  ( العموم من لفظ أنَّ ما عىنه إنيخمصوص إال يف  )كُلِّ ش
M    m  l   nL،  M  (  '  &  %L،  M  Ï : هل قويفكما مواضع قليلة 

 Ó  Ò  Ñ  ÐLوإلَّ؛ي  عاقل يدعي هذا يف مجيع صيغ العموم ا فأيالكتاب ف
 )٦()). وعجمهمعرم،  وسائر كالم األمم وكالم أنبيائه، سائر كتب اهللا،وفي  والسنة،

                                 
 ).٦/٤٤٢(جمموع الفتاوى البن تيمية   )١(
 ). ٢/٣٢(حاشية العطار على مجع اجلوامع   )٢(
 ).٣١١ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي  )٣(
 ).١٣٢ص(من أصول الفقه على منهج أهل احلديث زكريا غالم الباكستاين   )٤(
وما من دآبة يف األرض إال على :" ، وخصه البعض ا وبقوله"واهللا بكل شيء عليم" قد خصصه البعض بآية   )٥(

 آية، واآلية األوىلذكر : ، ونقل الشوكاين عن علم الدين العراقي بأا أربعة مواضع مل ختصص"اهللا رزقها
واهللا على كل "  وآية، "املوتوكل نفس ذائقة " ، "كل من عليها فان"  وآية، "حرمت عليكم أمهاتكم"

 ).١/٣٥٤(إرشاد الفحول للشوكاين . القدرة ال تتعلق باملشيئة ، واعترض على اآلية األخرية بأنَّ"شيء قدير 
 ).٦/٤٤٢(جمموع الفتاوى البن تيمية   )٦(
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) األمر والنهي(نصوص األحكام : مراد الفقهاء واألصوليني هو أنَّ: والصواب يف ذلك
ه استند إىل االستقراء التام من ذلك؛ ألن مراد ابن تيمية  أعم على وجه اخلصوص، وأنَّ

 )١(.فيما ذهب إليه؛ فال تعارض بني املذهبني بناء على هذا التفسري

بني الغايل ) حجية العام بقسميه (أهل السنة وسط يف هذه املسألة  أنَّ: بقي تنبيه مهم وهو
أكثر العمومات حمفوظة؛  بأنَّ: أكثر العمومات خمصوصة، وبني اجلايف يف قوله بأنَّ: يف قوله

األول قد يراد به تضعيف االستدالل بالعموم الوارد يف الكتاب والسنة، وختصيصها  ألنَّ
الثاين قد يراد به  كالتخصيص باملعارض العقلي، وألنَّ: خصيصمبخصصات غري صاحلة للت

كخرب اآلحاد الذي يفضي إىل تعطيل : إبطال كثري من املخصصات الصاحلة للتخصيص
  )٢(.اليت ثبتت بطريق اآلحاد >كثري من السنن الثابتة عن النيب 

|    |    |

                                 
 ).٤١٥ص(معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة للجيزاين   )١(
 ).٤١٥ص(املصدر السابق   )٢(
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 :الدراسة النظرية وفيه: الباب األول

القرآن مفهوم العام املراد به اخلصوص يف : الفصل األول
 .الكريم

الفرق بني العام املراد به اخلصوص وبني : الفصل الثاني
 .املصطلحات ذات العالقة

وقوع العام املراد به اخلصوص يف القرآن : الفصل الثالث
 .واللغة

 .يف طرق معرفة العام املراد به اخلصوص: الفصل الرابع

ضوابط وشروط اعتبار العام املراد به : الفصل اخلامس
 .اخلصوص

 .أثر العام املراد به اخلصوص يف التفسري: الفصل السادس
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مفهوم العام املراد به اخلصوص يف القرآن : الفصل األول

 : الكريم

مفهوم العام املراد به اخلصوص عند : املبحث األول
 .املفسرين

العوامل املؤثرة يف تعيني وحتديد القول : املبحث الثاني
 . بالعام املراد به اخلصوص

أثر غياب املفهوم الصحيح للعام : املبحث الثالث
 . املراد به اخلصوص يف القرآن الكريم
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مفهوم العام املراد به اخلصوص عند : املبحث األول

 : املفسرين

 .تعريف العام املراد به اخلصوص: املطلب األول

وضوح العام املراد به اخلصوص عند : املطلب الثاني
 .     املفسرين

عبارات املفسرين يف التعبري عن : املطلب الثالث
 .العام املراد به اخلصوص

املفسرين يف إيراد العام املراد به  طريقة: املطلب الرابع
 .اخلصوص يف تفاسريهم
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 املطلب األول

  املراد به اخلصوصتعريف العام 

 : تناول تعريف العام املراد به اخلصوص يكون من جانبني إنَّ

 .وهذا قد مر معنا يف قسم التمهيد ،أي تعريف العام واخلاص: باعتباره مفرداً :األول
أي معىن هذا التركيب من لفظ العام واخلاص، وهذا ما سوف   : اباعتباره مركب :الثاين

 . أتناوله يف هذا املطلب

 ،لقد تناول األصوليون هذا املصطلح أكثر من غريهم من علماء العلوم الشرعية األخرى
توسعوا يف  وذلك راجع إىل كون باب العام واخلاص من مهمات علومهم، ومسائلهم اليت

 : وسوف أحتدث عن تعريف هذا املصطلح فأقولحبثها والكالم عليها، 
 : لقد تعددت عبارات األصوليني يف تعريف العام املراد به اخلصوص فقيل

 )٢()). ال يراد منه البعض اآلخر بأنْ(( وذلك  )١(،)) قصر العام على بعض أفراده((  
 :ولكن كان سبب إيرادي له هو ؛ا يف تعريف اخلاصهذا التعريف قد مر معنا سابقً إنَّ 

العام : فشمل هذا التعريف ،العام املراد به اخلصوص: أراد به كذلك )٣(قائله أنَّ
  )٤(:)٨٦٤ت(يدل على ذلك قول جالل الدين احمللي ، وواملراد به اخلصوص ،املخصوص

  )٥()).ويصدق هذا بالعام املراد به اخلصوص (( 
 .هذا التعريف للخاص :أي

                                 
 ). ٤٧ص(مجع اجلوامع لتاج الدين السبكي   )١(
 ). ٢/٣٢(شرح جالل الدين احمللي على مجع اجلوامع مع حاشية العطار   )٢(
 . هو اإلمام تاج الدين عبد الوهاب بن اإلمام تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي  )٣(
ذهين ال يقبل  إنَّ: سهنفوكان يقول عن  مفسرأصويل،  حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي الشافعي  )٤(

ا باحلق، ا صداعوكان مهيب ،بدنه حرارة بعض الكتب فامتألا من حفظ مرة كراس ومل يكن يقدر على احلفظ ،اخلطأ
، طبقات املفسرين لألدنه وي )٥/٣٣٣( األعالم للزركلي . ، وله عدة مؤلفات، وتويف بالقاهرةيواجه بذلك الظلمة

 ). ٨/٣١١(معجم املؤلفني لعمر كحالة ). ١/٣٣٦(
 
 ).١/٢٧٢(، تيسري التحرير ألمحد أمني )٢/١٣٦(، التقرير والتحبري البن أمري احلاج )٢/٣٢(حاشية العطار   )٥(
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وقد ذكر قائل هذا التعريف عقب  ،كيف يصدق هذا بالعام املراد به اخلصوص: فإن قيل 

وليس يف العام املراد به اخلصوص  ؛دعدتثبت مل ه العام القابل لتخصيص حكمٍبأن: ذلك
 )١(حكم ثبت ملتعدد ؟ 

      فراد العام لوال  كون احلكم حبيث يثبت أل: املراد بثبوت احلكم بأنَّ((  :قيل
 .وما يفهم من ظاهره ،ثبوته باعتبار داللة الكالم: وبعبارة أخرى التخصيص،
تفاء ثبوت العام املخصوص إذا انتهى ختصيصه إىل واحد صدق عليه ذلك مع ان أال ترى أنَّ

املخصوص العام  الذي أريد به اخلصوص يف ذلك وزانَ العام نَفوازاحلكم بالفعل للمتعدد، 
   )٢()). يصه إىل واحدالذي انتهى ختص

ه غري وقد اعترض على هذا التعريف بأن ،اا مانعيكون جامع مع ذلك فالبد للتعريف أنْ 
 :وذلك يف النقاط التالية  ،مانع

أو من حيث اللفظ  ،من حيث احلكم فقط: يكون قصر العام صادق بأنْ بأنَّ -١
  )٣(.واحلكم معاً

   )٤(:حاالتالعام إذا قصر على بعضه له ثالث  إنَّ

 .فهذا هو املراد به اخلاص  يراد به اخلاص ابتداًء إما أنْ - أ

 .مث خيرج منه بعضه فهو نسخ ،إما أن يراد به عام - ب

 .وال خاص يف اإلبتداء ،اليقصد به عام إما أنْ - ت

 . املراد هنا من حاالت القصر هي احلالة األوىل إنَّ 
 
 

                                 
 ). ٢/٢( حاشية البناين على شرح اجلالل على مجع اجلوامع   )١(
 ). ٢/٢(املصدر السابق   )٢(
 ). ٢/٣٢(حاشية العطار على شرح اجلالل على مجع اجلوامع   )٣(
 ). ٥/٢٣٨٠( التحبري شرح التحرير للمرداوي نقال عن الربماوي   )٤(
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منه البعض اآلخر كالعام املراد به ه اليراد العام املخصوص يصدق عليه بأن أنَّ -٢

 .اخلصوص
 : قال حسن العطار 

  )٢( )).بأن يراد منها عدم ذلك البعض اآلخر  )١(صادق(( 

 . ة  للبعض اآلخر يف هذا التعريف ليست حمددةادعدم اإلر إنَّ
 : اجلواب عن هذه اإلعتراضات

قصر داللته ال قصر حكمه؛ فافترق ذا : املراد بقصر العام املراد به اخلصوص هنا أنَّ  -١
 . قصر حكمه: هذا األخري املراد بقصره نَّإعن العام املخصوص حيث 

  )٣( :) ٨٣١ت (قال الربماوي 
فيخرج  ،على عمومه ه باقٍقصر لفظه؛ فإنقصر حكمه ال  )٤(:املراد من قصر العام أنَّ(( 

  )٥()).قصر حكمه فقط  داللة العام ال ه قصرفإن ،املراد به اخلصوصالعام 
فافترق ذا عن  ،عدم اإلرادة للبعض اآلخر من حيث الداللة ال من حيث احلكم أنَّ  -٢

 . ما هي من حيث احلكمعدم إرادة البعض اآلخر فيه إن العام املخصوص فإنَّ

 :قال حسن العطار
   )٧()).عدم اإلرادة من حيث احلكم  )٦(املراد وينبغي أنَّ(( 

                                 
 ). ٢/٣١(تقرير الشربيين على مجع اجلوامع . ال يراد منه البعض اآلخر يصدق القصر مبعىن أنْ: أي  )١(
 ).٢/٣١(حاشية العطار على شرح اجلالل على مجع اجلوامع   )٢(
عامل بالفقه واحلديث، : أبو عبد اهللا، مشس الدين حممد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقالين الربماوي  )٣(

فتاء والتدريس أقام مدة يف دمشق، وتصدر لإل )من الغربية، مبصر(برمة نسبته إىل  مصري شافعي املذهب
األعالم  ،)٤/١٠١(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة . ، وله مؤلفات عديدةبالقاهرة، وتويف يف بيت املقدس

 ).٦/١٨٨(خلري الدين الزركلي 
 . العام املخصوص: أي  )٤(
 ). ٢/٣٢( حاشية العطار على مجع اجلوامع   )٥(
 . ا هي من حيث احلكم ال اللفظعدم إرادة البعض اآلخر فيه إمنَّ يف العام املخصوص فإنَّ: أي  )٦(
 ). ٢/٣١(املصدر السابق   )٧(
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  ٨٥ 
ا مانعا جامعللعام املراد به اخلصوص يكون  خنرج بتعريف فيمكن أنْ ؛ما سبقضوء وعلى 

 :وهو
ال يراد منه البعض اآلخر من حيث  قصر داللة العام على بعض أفراده؛ وذلك بأنْ

 .  الداللة ال من حيث احلكم
  )١()). كلي استعمل يف جزئي(( ه بأن: اخلصوصيف تعريف العام املراد به وقد قيل  

العام املراد به اخلصوص له أفراد حبسب أصله؛ ولكنه استعمل يف فرد  أنَّ: معىن ذلك
غري ا من اللفظ الدال على كلي ال يدل على جزء من جزئياته مطلقً وذلك بأنَّ  )٢(.منها

  )٤(.آخر غري اللفظ فهم اجلزئي من أمرٍبل إمنا ي)٣(؛تفصيل
 

                                 
 ).  ٣/١٦٥(، شرح الكوكب املنري البن النجار )٢٣٧٨/ ٥( التحبري شرح التحرير للمرداوي   )١(
 .  طبعة احلليب) ٧٨ص( غاية الوصول شرح لب األصول لزكريا األنصاري   )٢(
وضابط الكلي يف  ((:قال -على طوله-ملعرفة معىن الكلي واجلزئي وضابطهما أنقل هنا كالم الشنقيطي )  ٣(

سد وحنو والرجل واملرأة واأل هو ما ال مينع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه كاِإلنسان واحليوان:االصطالح أنه
زيد ، فهو قدر مشترك يشترك فيه عمرو ومينعك تعقله من وقوع الشركة فيه مل ك إذ تعقلت معىن اِإلنسانفإن. ذلك

املفرد الذي ال مينع تعقل مدلوله من محله محل  :وإن شئت قلت يف حد الكلي هو.وخالد وهكذا يف باقي األمثلة
فاِإلنسان غري احتياج إىل اشتقاق أو إضافة، محله عليها بنفسه من :املواطأة هوواملراد حبمل .مواطأة على أفراد كثرية

، وعمرو إنسان كأن تقول زيد إنسانك من محله محل مواطأة على كثريين،إذا تعقلت مدلوله مل مينعك ذل :مثالً
اِإلنسان : كقولكمحل مواطأة على كثريين  وكذلك احليوان ال مينعك تعقل مدلوله من محله،وهكذا وخالد إنسان

بل محل اشتقاق أو ن ال ميكن محله عليها محل مواطأة،أما إن كا.والفرس حيوان واجلمل حيوان وهكذاحيوان 
والشافعي  ،مالك علْم: ىل األشخاص العلماء ألنك ال تقولكلياً بالنسبة إ إضافة فليس كلياً هلا فليس العلم مثالً

مالك ذو علم : أو اِإلضافة كقولك .والشافعي عامل ،مالك عامل: تقاق كقولكصح يف ذلك احلمل باالش، وإمنا يعلُم
ألنه ؛وهكذا التوحيد علم، والنحو علْم، والفقه علم:لي بالنسبة إىل الفنون ألنك تقولوالشافعي ذو علم فالعلم ك

هو ما مينع تعقل  :ئيواجلز...حمل عليها محل مواطأة وليس العلم كلياً بالنسبة إىل األشخاص املتصفني به كما بيناي
قوع الشركة فيه مدلوله من و تعقل طرف هو جزئي إمجاعاً مينع:وهنا واسطة وطرفان.مدلوله من وقوع الشركة فيه

عقلت معىن زيد علماً لرجل معني منعك تعقله من ك إذا تألنوهو العلَم بنوعيه،أعين علَم الشخص وعلَم اجلنس،
وقوع الشركة فيه ألنه وه عن غريه من األشخع له خاصة لضزنه وميييعآداب البحث واملناظرة للشنقيطي .))اص ي

 ).٢٦ص(
 
 ). ١/٢٤٨( الفروق للقرايف   )٤(
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  ٨٦ 
اللفظ العام فيه ال يدل على خصوص  فإنَّ ،وفيه ما يصدق على العام املراد به اخلصوص

ما يدل على خصوص فرد من أفراده من حيث الوضع اللغوي؛ بل على مجيع أفراده، وإن
 .  ستعمال ال من حيث اللفظبعض أفراده من حيث اإل

خصوص ركب : املراد منها ]١٧٣: آل عمران[  M  Ë  Ê  É  ÈL :  فقوله تعاىل
أو نعيم بن مسعود األشجعي على قول؛ فهذا اخلصوص يف القولني ال يدل  ،عبد القيس
ما بل يدل على مجيع أفراد الناس، وإن ؛من حيث الوضع اللغوي M  ËL عليه لفظ 

 .االستعمال :وهو هنا ،دل هذا اللفظ على خصوص من سبق من أمر آخر غري اللفظ
 : قال أبو حيان األندلسي

)) بني الداللة واالستعمال، أال ترى أن هذا اللفظ يدل على العموم؟ مث : ك تقولوفرق
 )١()). تستعمل حيث ال يراد العموم، بل املراد اخلصوص

 : السابق ما يؤخذ على التعريف
ر ذلك المينع من وصت فإنَّ )٢(الكلي يشمل غري العام االصطالحي كاملطلق أنَّ :األول

وقوع الشتعريف العام املراد به اخلصوص غري مانع وعليه فإنَّ ؛كة فيهر . 

العام ما ال : هذا اخلطأ إمنا نشأ من قول املناطقيني وأنَّ ،املراد بالكلي غري العام أنَّ :الثاين
أرادوا العام ما املناطقة إن فتوهم من توهم بأنَّ)٣( ؛يمنع تصوره، وقوع الشركة فيه

بني العام  وفرق ،هم أرادوا الكلي ال العام االصطالحيوالصواب أن ؛االصطالحي
   )٤(.والكلي ،االصطالحي

 

                                 
 ). ٣/٣٠( تفسري البحر احمليط أليب حيان   )١(
نكري ، دستور العلماء للقاضي األمحد )١/٣٥٥(رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب للتاج السبكي   )٢(

 ).١/١٧٨(، اية السول لإلسنوي )١/١٣٢(، شرح الكوكب املنري البن النجار )٣/٩٨(
 ). ١/٢٨٨(إرشاد الفحول للشوكاين   )٣(
 .املصدر السابق  )٤(
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  ٨٧ 
 :يناجلواب عن املأخذ

 - )١(وهذا الشمول هو عينه يف معىن الكلي ،مشول أمر ملتعدد :العام معناه أنَّ :األول
 :كان األول فهو وإما بتساوي فإنْ ،إما بتفاوت :الذي له أفراد يشتركون يف معىن واحد

ي حتقق فيه معىن الشمول لألفراد فصح لِّفالكُ -كان الثاين فهو املتواطيء وإنْ ،كشكِّاملُ
 . أما املطلق فليس فيه هذا املعىن ،إطالقه على العموم من هذا الباب

فهو كلي من   ،كثرية العام المينع تصور معناه من وقوع الشركة فيه على أفراد أنَّ :الثاين
عن معىن الكلي حبال؛ فإذا كان ذلك  رج العامخفال ميكن أن ي ،حيث هذا االعتبار

وبني الكلي الذي يريده  ،ا بني العام الذي يريده األصوليوني الأرى فرقًكذلك فإن
  ).املناطقة(امليزانيون 

 : يل يف تعريفهوق

  )٢()). ويراد به بعض ما يتناوله ،هو أن يطلق العام((  

 :ففي هذا التعريف أمور
  .إطالق العام :األول
 .اإلرادة :الثاين

 . البعض املتناول :الثالث
 : ويأيت بياا

 .واملعىن ،أي صيغة العموم اليت تشمل العموم يف اللفظ :فاملراد بإطالق العام
تكون مقارنة ألول  وشرط اإلرادة يف هذا أنْ: (( فقد قال عنها الزركشي أما اإلرادة

املقصود منها نقل اللفظ من معناه إىل غريه،  وال يكفي طردها يف أثنائه؛ ألنَّ ،اللفظ

                                 
 ).  ٧٤ص( حاشية عمر فاروق الطباع على السلم يف علم املنطق للصدر األخضري   )١(
، التحبري شرح )٢/١٣٢( اإلاج يف شرح املنهاج لتقي الدين السبكي ، )٢/٣٩٨( البحر احمليط للزركشي   )٢(

 ).٥/٢٣٨١( التحرير للمرداوي 
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  ٨٨ 
بل إرادة استعمال  ؛واستعماله يف غري موضعه، وليست اإلرادة فيه إخراجا لبعض املدلول

 )١(.)) كما يراد باللفظ جمازه اللفظ يف شيء آخر غري موضعه،

وهو عادة ما يكون أكثر من  ،العام الباقي من اخلصوص املراد: فهو أما البعض املتناول
 .اخلصوص املراد

يف الفرق بني العام املخصوص والعام املراد به  -إن شاء اهللا تعاىل-وسيأيت بيان ذلك 
 .اخلصوص

 :ما يؤخذ على التعريف السابق

 ،العام حكمما يتناوله العام  غري حمددة؛ فقد يراد بعض ما يتناوله إرادة بعض  أنَّ: األول
 . العام داللةوقد يراد بعض ماتتناوله 

 -وقد قال الزركشي  ،ه سابق إلرادة اخلصوصإطالق العام هنا يفهم منه أن أنَّ :الثاين
           وال يكتفى طرؤها يف  ،أن تكون مقارنة ألول اللفظ:  (( - فيما سبق يف شرط اإلرادة

  )٣()).لئال يقع السامع يف اعتقاد اجلهل (( وذلك  )٢(؛))أثنائه 
 : عن املأخذيناجلواب 

يف التعريف )  قصر العام (ا عن مأخذ جياب عن هذا املأخذ بقريب مما أجيب سابقً: األول
 .هو من حيث الداللة ال احلكمما املراد من إرادة بعض ما يتناوله العام إن أنَّ: وهو ،األول
يكون  ه بعد إرادة اخلصوص كما احتمل أنْأن: إطالق العام حيتمل أن يراد أنَّ: الثاين
 .ا فقد استوى اإلحتماالن يف ذلك، وال مرجحا إلرادة اخلصوص؛ فإذًسابقً

ة     وإرادة بعض ما يتناوله من حيث الدالل ،إطالق العام: يقال فالتعريف بعد هذا حقه أنْ
 )٤(.)) فهو لفظ مستعمل يف بعض مدلوله(( 

                                 
 ). ٢/٤٠١( البحر احمليط للزركشي   )١(
 ). ٢/٤٠١(البحر  احمليط للزركشي   )٢(
 ). ٤/٣٦٣( جمموع الفتاوى البن تيمية   )٣(
 ). ٢/١٣٢( اإلاج يف شرح املنهاج لتقي الدين السبكي   )٤(



ا ودراسة                                                                                          مجع–العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٨٩ 
 : التعريف املختار

ي أرى أنَّبعد هذا التطواف يف تعاريف العام املراد به اخلصوص عند األصوليني فإن 
 واهللا أعلم. وأمنع من التعاريف الباقية ،وذلك لكونه أمجع ،أرجحها التعريف األول

وقد جاء عن بعض املعاصرين تعريف يصدوأراه أَ ،الخيالفهو ،التعريف األول قني يف ب
 :وأسهل وهو قوله ،العبارة

هو الذي لفظه عام من حيث الوضع ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به (( 
  )١()). بعض مدلوله اللغوي

|    |    | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).  ٢٩٧ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )١(
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  ٩٠ 
 املطلب الثاين

 وضوح العام املراد به اخلصوص عند املفسرين

يف معرفة مفهومهم  كمل الصورةَاحلديث عن وضوح هذا املفهوم عند املفسرين مما ي إنَّ
 .أمنت وتأصيالً ،أعمق وتناول ذلك يعطي املوضوع بعداً ،للعام املراد به اخلصوص

ومل أقصد  ،وسوف يكون تناويل هلذا املطلب على حسب التسلسل الزمين للمفسرين
 .ة عن وضوح هذا املوضوع لديهمبل تقدمي صورة موجز ؛استيعاب اجلميع

وقد فهمه  ،منذ املراحل األوىل للتفسري تناول املفسرين هلذا املوضوع قدمي إنَّ: فأقول
مفسرو السلف الصاحل فهمواستعملوه يف تفسري القرآن الكرمي فمنهم ،اا واضح : 

  :بعبد اهللا بن عباس  

وجلي  واضح بلقد كان مفهوم إرادة اخلصوص عند إطالق العموم لدى ابن عباس 
 : عند تفسريه آليات القرآن الكرمي ومن ذلك

*     !     "  #    $  %  &  '  )    (    M  :ما جاء عنه يف قوله تعاىل
  +L ]٦: البقرة [.   

وإن  ،أنزل إليك من ربك مبا(( خصوص من كفر )  الذين كفروا (املراد بـ ذكر بأنَّ
 ألنَّ ؛من الكفار اآلية يف خاصٍ فكان يرى بأنَّ )١(،)) إنا قد آمنا مبا جاءنا من قبلك: قالوا

 .  وحسن إسالمه ،فأسلم >من الكفار من قد نفعه اهللا بإنذار النيب 

    . ]١٨٧: البقرةM[  Z  Y  X  W  V L  ]   :ويف قوله تعاىل

 اجلماع :فهم من  عموم النهي خصوص فرد من أفراده أال وهو بابن عباس   جند أنَّ
 .دون غريه من أنواع املباشرة

                                 
 .أمحد شاكر: حتقيق) ١/٢٥١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي   )١(
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  ٩١ 
ومن طريق  )٢(،)١٤٣ت(من طريق علي بن أيب طلحة  )١()٣١٠ت( فقد روى عنه الطربي

  )٤(.ه أراد بذلك اجلماعأن )٣()١٥٠ت(ابن جريج  

وجلي  ،هذا املفهوم واضح املراد هو بيان أنَّ النظر عن صحة ذلك من عدمه فإنَّ قطعوب
يف تفسريه آليات  طفقد استعمله ، طبل عند ترمجاا وحربها  ؛يف تفسري سلف األمة

 . مل يعرب عنه باملصطلح املتعارف عليه اليوم عند علماء األصول القرآن الكرمي، وإنْ

  .) ٧٣ت( بعبداهللا بن عمر بن اخلطاب 

بالتفسري،  شوإن مل يشتهر من بني الصحابة  ،أقوال يف التفسري طلقد كانت البن عمر 
وإن  -من القرآن الكرمي  مفهوم العام املراد به اخلصوص ظاهر عند تفسريه آليات إال أنَّ

  .-كانت قليلة

M  Y  X     W  V  U  T  S  R : ففي قوله تعاىل

  ]  \  [  ZL ]٣٤: التوبة[.   

                                 
، له أخبار ا وتويف ،بغداد واستوطن طربستان، آمل يف ولد، جعفر أبو الطربي، يزيد بن جرير بن حممد  )١(

، طبقات املفسرين لألدنه )١٤/٢٦٧(، سري أعالم النبالء للذهيب )٦/٦٩(األعالم للزركلي . كثرية، وشهرة واسعة
 ).٤٨ص(وي 
 
قال  ،بالقرآن ومعانيه وأحكامه كان من كبار التابعني عاملاًعلي بن أيب طلحة وامسه سامل بن املخارق اهلامشي )  ٢(

كان يف مصر صحيفة واحدة من التفسري قد رواها علي بن أيب طلحة من رحل من طاليب التفسري  :أمحد بن حنبل
ذيب التهذيب البن . وقد اعتمد البخاري ما نقله عن ابن عباس على هذه النسخة الشريفة ،التحصيلها ال يعد كثري

 ). ٢٤ص(، طبقات املفسرين لألدنه وي )٧/٢٧٨(حجر 
 
 وهو أول، كان إمام أهل احلجاز يف عصره يه احلرم املكيفق  ،، أبو الوليدعبد العزيز بن جريجعبد امللك بن   )٣(

كان ثبتا، : قال الذهيب ،مكي املولد والوفاة، صل، من موايل قريشرومي األ، من صنف التصانيف يف العلم مبكة
، شذرات الذهب البن العماد )٣/١٦٣(، وفيات األعيان البن خلكان )٤/١٦٠(األعالم للزركلي  .لكنه يدلس

)١/٢٢٦.( 
 
 ). ٣/٥٤٢( ، ) ٣/٥٤٠(جامع البيان للطربي   )٤(
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  ٩٢ 
سواء أدى زكاة  :مجيع من كنز ماله تقتضي بأنَّ)  الذين (عموم صيغة اسم املوصول  إنَّ

بل  طوهذا مامل يفسره به ابن عمر  ،يف اآليةهلم الوعيد الذي أو مل يؤد زكاة ماله  ،ماله
        فقد روى عنه الطربي  من طريق نافع م مبن مل يؤد زكاته من املسلمني، خص هذا العمو

وكل  ،وإن كان مدفونا ،كل مال أديت زكاته فليس بكنز : ((ه قالعنه أن )١()١١٧ت (
   مالٍ مل تؤد زكاته، فهو الكنز الذي ذكره اهللا يف القرآن، يكوى به صاحبه، وإن مل يكن 

 (٢) )). مدفونا

ومنهم ابن عمر  ش قصر داللة العام على بعض أفراده مما فهمه الصحابة فهذا يدل على أنَّ
 . وبه فسروا كالم اهللا تعاىل ،اا واضحفهم ط

احلديث  يف وضوح هذا املفهوم لديهم؛ وإال فإنَّ شهذا بعض ما جاء عن بعض الصحابة 
 .واستقصاؤه ،عن ذلك مما يطول بيانه

تفسري  شالصحابة بعض من جاء بعدهم من التابعني ممن أخذ عن إىل ننتقل بعد ذلك 
 :  فنأخذ مناذج من مفسري التابعني منهم ،القرآن الكرمي

 )٣(:)٩٥ت( سعيد بن جبري

 ا عند تفسريه آلياتالعام املراد به اخلصوص يف تفسري ابن جبري  واضحلقد كان مفهوم 

M  C  B : ما جاء يف قوله تعاىل: من القرآن الكرمي منها على سبيل املثال
F  E  D L ] ٢٢١: البقرة[ . 

                                 
ا على رياسته، كثري الرواية كان عالمة يف فقه الدين، متفقً، من أئمة التابعني باملدينة: نافع املدين، أبو عبد اهللا  )١(

، ا يف بعض مغازيه، ونشأ يف املدينةبن عمر صغرياصل، جمهول النسب، أصابه للحديث، ثقة، وهو ديلمي األ
( ، سري أعالم النبالء للذهيب )٥/٣٦٨(، وفيات األعيان البن خلكان )٨/٦(األعالم للزركلي . وا تويف

٥/٩٥ .( 
 ). ١٤/٢١٧( جامع البيان للطربي   )٢(
، أصله من احلبشة، خرج يف فتنة ابن تابعنيمن كبار ال: اهللا عبد أبو الكويف، بالوالء، سدي،األ جبري بن سعيد  )٣(

، شذرات )١٠ص(، طبقات املفسرين لألدنه وي )٣/٩٣(األعالم للزركلي . األشعث، وقتله احلجاج صرباً
 ). ١/١٠٨(الذهب البن العماد 
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  ٩٣ 
 : عطيةبن ا قال

لفظ اآلية العموم يف كل كافرة، واملراد ا اخلصوص يف  جبري بن وسعيد ،قتادة قال ((
  )١()). الكتابيات

بل املراد خصوص  ؛عموم النهي عن نكاح املشركات غري مراد يف اآلية فهو يرى بأنَّ
فالكتابيات مراد ختصيصهن من عموم  ،النهي عن نكاح املشركات غري الكتابيات

املراد ذه اللفظة خصوص الكتابيات نزول آية املائدة يف جواز  ويدل على أنَّ ،املشركات
  )٢(.وإن كانت متأخرة يف التالوة ،نكاحهن قبل هذه اآلية

وترجيحه يف  ،هذا على القول بأن هذه اآلية غري ناسخة آلية املائدة على ما يأيت تفصيله
 .  - إن شاء اهللا تعاىل –حينه 

  )٣(:)١٠٤ت(اهد بن جرب املكي جم

، طلتفسري جماهد قيمة علمية يف التفسري مستمدة من قيمة تفسري شيخه ابن عباس  إنَّ
 . وإن مفهوم اخلصوص عند إطالق العموم واضح يف تفسريه

                         M  ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸   ¶  µ : ففي قوله تعاىل
  ÀL ]٤٧: البقرة .[ 

وذلك لدفع ما يتوهم  ،نرى جماهد يف هذه اآلية يقول مبفهوم العموم املراد به اخلصوص
يقتضي تفضيل بين إسرائيل على أمة حممد ) العاملني ( فالعموم يف لفظ  ،تعارضه من القرآن

< ،وهذا ما مل ييف توجيه ذلك ما رواه الطربي عنه لذا فقد قال جماهد  ؛عند اإلطالقد ر

                                 
 ). ١/٢٩٦(احملرر الوجيز البن عطية   )١(
 ). ٢/١٧٣(البحر احمليط أليب حيان   )٢(
شيخ القراء : ال الذهيبق،  تابعي، مفسر من أهل مكة:  خمزومجماهد بن جرب، أبو احلجاج املكي، موىل بين)  ٣(

: ويقال وصحب ابن عمر مدة كثرية وأخذ عنه قرأه عليه ثالث مرات،وأخذ التفسري عن ابن عباس،  ،واملفسرين
 ). ٥/٢٧٨(، األعالم  للزركلي )١١ص(طبقات املفسرين لألدنه وي . إنه مات وهو ساجد
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  ٩٤ 
  )١()). على من هم بني ظهرانيه: (( أنه قال

 . وبني ظهرانيهم دون غريهم ،على من كان يف زمام :أي

  )٢(:)١١٠ت(احلسن البصري 

 . لقد جاء عن احلسن البصري  ما يؤكد وضوح هذا املفهوم لديه

              ´  M¾  ½  ¼»  º     ¹  ¸  ¶  µ  :ففي قولـه تعـاىل  
  ¿L ]١٨٠: البقرة[ . 

ين ال يرثان كالكافرين هل املراد عموم الوالدين واألقربني؟  أم املراد خصوص الوالدين الذَ
ومجاعة من  ،وخصوص األقربني غري الورثة؟ فبهذا األخري قال احلسن البصري ،والعبدين

هذه اآلية ظاهرها  بأنَّ عمل ذا املفهوماحلسن البصري قد  السلف؛ فتبني مما سبق أنَّ
  )٣(.ومعناها اخلصوص كما قال القرطيب ،العموم

٤(:)١٢٨ت( دي الكبري الس(  

ما جاء  :لقد جاء عنه ما يفيد وضوح مفهوم العام املراد به اخلصوص يف تفسريه فمن ذلك

                                 
 ). ١/٢٤(جامع البيان الطربي   )١(
نشأ احلسن بوادي القرى، وحضر اجلمعة مع  احلسن بن أيب احلسن يسار، أبو سعيد، موىل زيد بن ثابت)  ٢(

ا، وزهد ،وعمالً ،اسيد أهل زمانه علموكان ، وله يومئذ أربع عشرة سنة ،م الدارعثمان، ومسعه خيطب، وشهد يو
وله شجاعة يف قول احلق مات وعمره مثان ومثانني سنةورضعها غري مرة ،روي أن ثدي أم سلمة در عليه اوورع ، .

 ).٣/٧٨٨( ، صفة الصفوة البن اجلوزي )١/٥٧(، تذكرة احلفاظ للذهيب )٢/٦٩(وفيات األعيان البن خلكان 
 
 
 ). ٣/٩٩(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٣(
ا ا عارفًوكان إمامالكوفة،  صل، سكنتابعي، حجازي األ: السديبن أيب كرمية إمساعيل بن عبد الرمحن   )٤(

مر إبراهيم ، رمي بالتشيع، السديبوكان يقعد يف سدة باب اجلامع بالكوفة فسمي ، بالوقائع وأيام الناس
، سري أعالم النبالء )١/٣١٧(األعالم للزركلي . إنه ليفسر تفسري القوم: فقالالنخعي بالسدي وهو يفسر، 

 ). ١٥ص(، طبقات املفسرين لألدنه وي )٥/٢٦٤(للذهيب 



ا ودراسة                                                                                          مجع–العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٩٥ 

_  `  M  f  e    d  c  b  a : عنه يف قوله تعاىل

h  g L ]٤٤: المائدة[ . 

ذَابين صوريا الَّ: واألحباره خص من عموم الربانيني فقد ورد عنه أنيا لرسول اهللا ن أقر
فالسدي  قد قصر  )١(،ه الرجم كما رواه عنه الطربيوأن ،حبكم الزانيني يف التوراة >

كان الصحيح يف ذلك هو العموم يف كل  وإنْ ؛داللة العموم يف اآلية على ابين صوريا
  )٢(.من خلقه واألحبار نيليهود، والربانيمن ااألنبياء  يمسلم

 ومنهم السدي قد كان هذا املفهوم حاضراً ،مفسري السلف أنَّ :املقصد من املثال هو إنَّ
 . لديهم عند تفسريهم لبعض آيات القرآن الكرمي

العام املراد به اخلصوص  فإنَّ ،ممن وصلت إلينا تفاسريهم ا من جاء بعدهم من املفسرينأم
يتفاوتون يف  ،قد كان له مفهوم جلي وواضح عند تفسريهم آليات من القرآن الكرمي

 :من كل مفسر ممن هو يف نطاق البحث اًواحد اًذكر  منوذجأوس ،األخذ به قلة وكثرة

ففي  ،قد كان ملفهوم العام املراد به اخلصوص وضوح يف تفسريه الطربي شيخ املفسرين 

 . ]٢٤: اإلسراء[ M  ¯   ®          ¬  «  ª  ©L : تعاىل قوله

، وهذا ما تقتضيه أو كافرين ،أكانا مؤمنني سواٌء :ظاهر اآلية مراد به عموم الوالدين فإنَّ
ولكن ملا كان ظاهر هذه اآلية يتعارض مع آيات أخرى تنهى عن  ؛يف اآليةصيغة العموم 

: قال مجاعة من أهل العلم ،كانوا أويل قرىبوولاء هلم حىت والدع ،ستغفار للمشركنياإل
 . هذه اآلية منسوخة بأنَّ

لذا فقد مجع الطربي بني  )٣(؛القول بالنسخ اليثبت باإلحتمال خاصة مع إمكانية اجلمع إنَّ
 : ا اخلصوص فقال هذه اآلية مراد بأنَّ :اآليات بالقول

                                 
 ). ١٠/٣٤٢(جامع البيان للطربي   )١(
 ). ١٠/٣٤٢(جامع البيان للطربي   )٢(
 ). ١/٦٣(، قواعد الترجيح عند املفسرين حلسني احلريب )٢/٧٢٨( قواعد التفسري خلالد السبت   )٣(
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  ٩٦ 
عاما يف كلّ اآلباء بغري معىن النسخ، كان ظاهرها  وقد حتتمل هذه اآلية أن تكون وإن ((

وقل رب ارمحهما إذا كانا مؤمنني، :يكون معىن الكالمفيكون تأويلها على اخلصوص، بأنْ
 )١(.)) كما ربياين صغرياً، فتكون مراداً ا اخلصوص على ما قلنا غري منسوخ منها شيء

ولوذهبت  ،اقتضت ذلك لعلة ؛ها عامة مراد ا اخلصوصقد فهم الطربي من هذه اآلية أنل
استقصي مناذج أخرى عند الطربي  لطال املقام، وكثر الكالم مبا أغىن عنه ما تقدم من 

ستعمالمفهوم العام املراد به اخلصوص عنده واضح املعامل، ظاهر اإل أنَّ: بيان . 

  )٢(:)٥٤٢ت(ابن عطية األندلسي 

وضوح املفهوم لديه يف استعمال ناشيء عن فهوم العام املراد به اخلصوص مستعمال ا إنَّ
 : ومن ذلك ،تفسريه لبعض آيات القرآن الكرمي

 ].٤٥: المائدة[ M  ¤  £  ¢  ¡   �  ~L :  يف قوله تعاىل

 ،فيقتضي ذلك العموم يف كل نفس؛ احمللى بأل: قد وردت يف اآلية صيغة العمومل
ولكن هذا العموم غري مراد عند  ؛والعبد ،واحلر ،والكافر ،ويستوي يف ذلك نفس املسلم

 .  بل هو مما أريد به خصوص املتماثلني ؛اإلطالق

 : قال ابن عطية

 M ¤ £ ¢ ¡  � ~L   :وذهب قوم من العلماء إىل تعميم قوله ((
       ه عموم يراد به اخلصوص يف واجلمهور على أن ،واملسلم بالذمي ،فقتلوا احلر بالعبد

  )٣()). املتماثلني

                                 
  ). ١٧/٤٢١(جامع البيان للطربي  )١(
مفسر فقيه، أندلسي، ويل قضاء : بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب، ، الغرناطي، أبو حممد عبد احلق بن غالب  )٢(

طبقات املفسرين . ا باألحكام واحلديث، تويف بلورقةعارفً املرابطنيش املرية، وكان يكثر الغزوات يف جيو
 ). ١٠٩ص(، تاريخ قضاة األندلس أليب احلسن املالقي )٣/٢٨٢(،  األعالم  للزركلي )١٧١ص(ألدنه وي 

 ). ٢/٢٩٩( احملرر الوجيز البن عطية   )٣(
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  ٩٧ 
ا باآليات اخلربية مل يكن خمتصقصر العام على بعض األفراد  كيف أنَّ هذا املثالنرى يف 
  .أريد به خصوص املتماثلنيبل كذلك آليات األمر، والنهي، فالعموم  فحسب؛

  )١(:)٥٩٧ت(ابن اجلوزي 

 ،لقد كان ابن اجلوزي ممن كان للعام املراد به اخلصوص مفهوم لديه الخيتلف عمن سبقه
 :  من القرآن الكرمي ه قد فسر به آياتيف ذكر هذا املفهوم إال أن القكان م فهو وإنْ

M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ : ففي قوله تعاىل

    Â  ÁL ]١٦١: البقرة[.  

  )٢(:ثالثة أقوال ﴾ Â  Á ﴿: جند ابن اجلوزي  قد أورد يف املراد بقوله
 : املراد بذلك املؤمنون، مث قال أنَّ: منها

  )٣()). اخلاص ن على هذا من العام الذي أريد بهفيكو ((

مفهوم العام املراد به اخلصوص حاضر يف تفسري ابن اجلوزي   أنَّ :واملقصود من هذا
  .قصر داللة العام  على بعض أفراده  :املراد به وواضح يف أنَّ

    @  M  d : جند هذا املفهوم واضح لديه يف قوله تعاىل  )٤(:)٦٠٦ت( الفخر الرازي

  I   H  G  F   E  D  C  B  AL ]١٥: الرعد.[  

                                 
عصره يف التاريخ  عالمة: أبو الفرج احلنبلي القرشي البغدادي،البكري عبد الرمحن بن علي بن حممد   )١(

بالبصرة، وقيل غري ذلك له حنو ثالث مائة ) اجلوز حملة(بته إىل مولده ووفاته ببغداد، ونس واحلديث، كثري التصانيف
، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب )٤/٩٢(، تذكرة احلفاظ للذهيب )٣/٣١٦(األعالم للزركلي . مصنف

)٢/٤٥٨ .( 
 
 ).  ١٦٧/١( زاد املسري البن اجلوزي )  ٣/٢٦١( جامع البيان للطربي : لإلطالع على األقوال ينظر  )٢(
 ). ١٦٧/ ١( زاد املسري البن اجلوزي   )٣(
، وائلاأل وعلوم واملنقول املعقول يف زمانه أوحد، أبوعبداهللا، قرشي النسب، البكري التيمي عمر بن حممد  )٤(

األعالم للزركلي . ، وله مصنفات جليلة القدرهراة يف وتويف وخراسان، النهر وراء وما ،خوارزم إىل رحل
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  ٩٨ 
 تقتضي العموم، وكان معىن السجود هو )  من (ه ملا كانت صيغة العموم يف اآلية فإن

الكفار  أنَّ: وهو ،وضع اجلبهة على األرض على قول؛ كان ذلك مما يوقع يف إشكال
ا هللا؛ فلما كان ذلك كذلك ذكر اليسجدون هللا مبعىن وضع جباههم على األرض خضوع

ا آخر هلذا املعىن يزيل به اإلشكال ذكر فيه مفهوم العام املراد به اخلصوصالرازي  وجه.  

 :فقال

، فبعض املؤمنني نوهم املؤمنو ،املراد به اخلصوص اللفظ وإن كان عاماً إال أنَّ أنَّ(( 
لصعوبة ذلك  ؛يسجدون هللا طوعاً بسهولة ونشاط، ومن املسلمني من يسجد هللا كرهاً

١(.)) ه حيمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أىبعليه مع أن( 

  )٢(:)٧٤١ت(ابن جزي الكليب 

 :وما ذلك إال لوضوحه لديه فمن ذلك ،ذا املفهوم لقد كان تفسريه حافالً

 . ]٢٣: النمل[ M  +  *   )  (  '  &  %L : ما جاء يف قوله تعاىل
  :قال

  )٣()). عموم يراد به اخلصوص فيما حيتاجه امللك(( 

مفهوم العام املراد به اخلصوص عند ابن جزي الكليب ال خيتلف عن ما هو عليه  فتبني أنَّ 
 . عند املفسرين قبله يف الوضوح

                                                                                             
 ). ٨/٨١(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )١٠٠ص(، طبقات املفسرين للسيوطي )٦/٣١٣(

 .طبعة دار الفكر)  ٣١/ ١٩( مفاتيح الغيب للرازي   )١(
: على طريقة مثلىكان  أبا القاسم من أهل غرناطة :يكىن ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن جزي الكليب)  ٢(

تقدم خطيباً باملسجد األعظم  ،اعة للكتبمج ،حافظاً للتفسري مستوعباً لألقوال ،من العكوف على العلم فقيهاً
ويثبتهم يوم  ،ويشحذ بصائرهم ،قد وهو حيرض الناسفُ، وألف الكثري يف فنون شىت ،من بلده على حداثة سنه

، األعالم للزركلي )١٧٧ص(تاريخ قضاة األندلس أليب احلسن املالقي . يف تقبل اهللا شهادتهالكائنة بطر
)٥/٣٢٥.( 

 ). ٥٠٥ص(التسهيل لعلوم  التنزيل البن جزي   )٣(
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  ٩٩ 
 :أبو حيان األندلسي 

 .وهذا راجع لوضوحه لديه  ،املفهوم يف تفسريه هو من أكثر من وجدته يستعمل هذا

: آل عمران[ M¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  | L : في قوله تعاىلف

 : -) الناس (وأثرها البالغي على  ،) على (يف معرض ذكره ملعىن -قال  ].٩٧

وإن كان املراد منه  ،وجاء بعلى الدالة على االستعالء، وجاء متعلقاً بالناس بلفظ العموم(( 
  )١(.)) ليكون من وجب عليه ذكر مرتني ؛اخلصوص

بل املراد بذلك خصوص  ؛غري مراد ) الناس (عموم  األندلسي ذكر بأنَّأباحيان  جند أنَّ
 ) على (وذكر أثر معىن حرف  غ العاقل املستطيع،وهو املسلم البال ،من وجب عليه احلج

وهي وجوب احلج على املسلم العاقل البالغ  ،ليستنبط لنا فائدة بالغية فريدة ؛يف اإلجياب
من " يف عموم  عند دخوله: والثاين، ) الناس (مرة عند دخوله يف عموم : األوىل: مرتني

 ."استطاع إليه سبيال

هذا املفهوم من ضروب الفصاحة  ده من املفسرين يف عغريولقد سبق أبو حيان األندلسي 
 : -ومنها هذه اآلية بعد حديثه عن آيات -فقال

: العام املراد به اخلاص : من ذلك  ...وقد تضمنت هذه اآليات ضروباً من الفصاحة  ((
  )٢()). M Ì  ËLيف 

وأنه الخيتلف عمن  ،وهذا غيض من فيض يف وضوح هذا املفهوم يف تفسري هذا اإلمام
هذا  عد :ويزيد عليهم يف ذلك درجة أال وهي ،سبقه يف مفهوم العام املراد به اخلصوص

 . املفهوم من ضروب الفصاحة

وضوح : ولن أطيل يف ذلك بعد اتضاح القصد ،وأنتقل بعد هذا إىل املفسرين املعاصرين
 :بل سأقتصر على واحد منهم ؛مفهوم العام املراد به اخلصوص عند املفسرين

                                 
 ). ٣/١٢(البحر احمليط أليب حيان   )١(
 ). ٣/٥٨( املصدر السابق   )٢(
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  )١(:الطاهر بن عاشورحممد 

 ].١٨: ق[ M  A  @  ?    >  =  <  ;  :L : يف قوله تعاىل

القول؛ فيقتضي : وهنا النكرة املنفية هي ،النكرة يف سياق النفي تقتضي العموم نعلم أنَّ
؛ يف اآلية عتيد، وهو قولٌ عليه رقيب ذلك العموم يف كل قول يصدر عن اإلنسان؛ فإنَّ

كل قول يصدر عن هو ليس : ابن عاشور يرجح الرأي الذي يقول جند أنَّ ولكن
 . بل ما يترتب عليه اجلزاء من خري أو شر ؛اإلنسان

 : فقال

ألنَّ ؛ ﴾<    ?  @  A  ﴿: واألظهر أنَّ هذا العموم مراد به اخلصوص بقرينة قوله(( 
فال يكتب احلفظةُ إالّ  ،ليكون عليه اجلزاء ؛أو شر ،األقوال من خريٍاملراقبة هنا تتعلق مبا يف 

ما يكتب ما وإن ،إذ ال حكمة يف كتابة ذلك ،أو فساده ،ما يتعلق به صالح اإلنسان
  )٢()). يترتب عليه اجلزاء

ميكن استخالص النتائج  وبعد هذا التطواف يف سرب وضوح هذا املفهوم عند علماء التفسري
 : التالية

إىل  شوضوح مفهوم العام املراد به اخلصوص عند املفسرين منذ عهد الصحابة  -١
 )٣(.عهد املعاصرين

                                 
 ،ووفاته ،مولده، بتونس وفروعه ،الزيتونة جامع وشيخ ،بتونس املالكيني املفتني رئيس ،عاشور بن الطاهر حممد )١(

 ). ٦/١٧٤(األعالم للزركلي  .ا ودراسته
 
 ). ٢٦/٣٠٣(التحرير والتنوير البن عاشور   )٢(
على ضوء جمال  -أعين باملتقدمني من كان يف عصر الصحابة والتابعني وأتباع التابعني فيدخل يف ذلك  )٣(

وأقصد )  ابن عباس، ابن عمر، سعيد بن جبري، جماهد، احلسن البصري، السدي الكبري، الطربي( -الدراسة
، ابن اجلوزي، الرازي، ابن عطية( باملتأخرين من عاش  بعدهم حىت القرن العاشر اهلجري فيدخل يف ذلك 

وهذا . وأقصد باملعاصرين من جاء بعدهم ومل أذكر إال الطاهر بن عاشور) ابن جزي، أبو حيان األندلسي
 .   التقسيم خاص ذه الدراسة وال أعلم أحدا سبقين فيه واهللا أعلم
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 . وهو ما تقدم إيضاحه ،ا عندهماستعمال املفسرين له يعين أن له مفهوم أنَّ -٢

 
مفهوم املفسرين للعام املراد به اخلصوص ال خيتلف عن مفهوم األصوليني  أنَّ -٣

 .والبالغيني له
|    |    |   
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 املطلب الثالث

 عبارات املفسرين يف التعبري عن العام املراد به اخلاص

هلذا د مفهومهم دحما؛ مما ي معرفة عبارات وإطالقات أهل كل علم على موضوعٍ إنَّ
فالفقهاء : له، ولقد اعتىن بذلك أهل كل علم من العلوم الشرعية وغريهااملوضوع ويؤص

اعتنوا مبصطالحام اليت يطلقوا على موضوعات الفقه؛ حىت أصبح عندهم معاجم 
 )١(.للغتهم الفقهية

املفسرين مل تتحدد بعد كل مصطلحام اليت يطلقوا  أنَّ -ي أرىفإن -أما يف علم التفسري 
وإن كانت هناك حماوالت قليلة جلمع ذلك  ،على موضوعات علم التفسري خاصة

 .العام املراد به اخلصوص: ومن ذلك مصطلح موضوعنا هذا )٢(وحتريره،

 ضبط هذا املصطلح عند املفسرين حىت ال خيرج ما هو منه و ال: وفائدة هذا املطلب هي
 . يدخل ماليس منه

 مجع العبارات اليت يطلقها املفسرون على هذا املصطلح قاصداً :هذا املطلب هوهدف  إنَّ
اخلروج بنتيجة توم حعلى هد إطالقااذا املصطلح مع اختالف عبارتهم اليت يطلقو . 

 : على قسمني العبارات اليت يطلقها املفسرون إنَّ
 . العبارات اليت اتفق املفسرون فيها على لفظ واحد يف التعبري عن هذا املصطلح :األول

 . العبارات اليت اختلف املفسرون فيها على ألفاظ متغايرة يف التعبري عن هذا املصطلح :الثاين

لظهور اإلتفاق يف التلفظ به بني  ؛وحترير ،احلديث عن القسم األول ال حيتاج إىل سرب إنَّ
 .يثي عن القسم الثاينكما هو عند األصوليني، وسوف يكون حد املفسرين،

من كانت تفاسريهم ضمن نطاق البحث يف هذه يف هذا املطلب وأقصد باملفسرين 
                                 

الوهاب إبراهيم أبو للتوسع يف هذا املوضوع ينظر كتاب منهج البحث يف الفقه اإلسالمي للدكتور عبد  )١(
 ).  ٢٦٩ص-٢٥٩ص (سليمان  

مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر للدكتور مساعد : من هذه احملاوالت يف علم التفسري  )٢(
 .   أمحد بن سعد اخلطيب. الطيار، مفاتيح التفسري د
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 : ا باهللا تعاىلفأقول مستعين ،الرسالة

جردت معظم إطالقاته  أول ما أبدأ به هو ما جاء عن اإلمام الطربي يف تفسريه فبعد أنْ إنَّ
 :ة على هذا املصطلح فقد وجدا على النحو التايلاملتباين

 قوله :)) ١(.)) ها جاءت جميء العموم، واملراد اخلاصإن( 

 ٢(.)) فأخرج الكالم على العموم، واملراد منه اخلاص ((: قوله( 

 ٣(.)) اخلاص من الناس -ويذكر اآلية –يكون قوله  وجائز أنْ ((: قوله(  

 ا يف التالوة، وهذه اآلية وإنْ((  :قولهيف  فإنَّ كان خمرجها عام ا خاص املراد       
  )٤(.)) التأويل

 قوله :)) تأويلهاوإن ها، خاصظاهر ٥(.)) ما هي آية عام(  

 ٦(.)) اآلية عام ظاهرها خاص باطنها وأنَّ ((: قوله(   

 قوله :))إىل باطن خاص إال حبجة جيب التسليم ه غري جائزة إحالة ظاهر عام وأن         
 )٧(.)) هلا

 من الناس إنَّ ((: قوله به خاص ٨(.)) ذلك معىن( 

 ا خاص ((: قوله ٩(.)) وهذه اآلية خمرجها عام واملراد( 

                                 
 ). ٢/٥٣٣(تفسري الطربي   )١(
 ).١٠/١٦٩(املصدر السابق   )٢(
 ). ١٤/٢٥٦(املصدر السابق   )٣(
 .  حتقيق التركي، دار عامل الكتب) ١/٦٣٧(املصدر السابق   )٤(
 ). ٤/٣٦٣(املصدر السابق   )٥(
 ). ٤/٣٦٥(املصدر السابق   )٦(
 ).٤/٥٧٥( املصدر السابق   )٧(
 ). ٦/٢٥٩( املصدر السابق   )٨(
 ). ٥/٣٨٣( تفسري الطربي   )٩(
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 ومعناه خاص: " قوله ،١(". خمرجه عام( 

 ٢(". وهذا الكالم ظاهره العموم وباطنه اخلصوص: " قوله( 

 ٣(".يدل على أن اآلية معناها اخلصوص...  وهذا القول الذي ذكرناه: " قوله( 

 ٤(". خمرجهما يف الظاهر خمرج عموم، واملراد منهما اخلصوص: " قوله( 

 الكالم خرج خمرج اخلرب عن خطاب اهللا به اجلميع، واملراد منه  وهذا" : قوله       
 )٥(". اخلصوص

 :املصطلح ويالحظ على ذلك ما يلي هذه أغلب إطالقات اإلمام الطربي على هذا

ولكن املعىن  ؛فالعبارات خمتلفة ،هذا الترادف يف اإلطالق كله ملعىن واحد أنَّ: األول
 .واحد

هذا التغاير ليس له أثر يف تغري مفهوم العام املراد به اخلصوص عند املفسرين  أنَّ: الثاين
 .وغريهم

 ،وتارة باإلخراج ،املراد ا اخلصوص تارة بايءر عن عموم اآلية العامة أنه عب: الثالث
وكل ذلك لبيان أن هذه  ،وتارة بالظهور ،وتارة يكتفي بنص اآلية للعلم بالعموم الذي فيها

 .اآلية عامة

وتارة يذكر  ،وتارة بذكر اخلاص مباشرة ،باإلرادة: ر عن خصوص اآلية تارةأنه عب :الرابع
وتارة يذكر  )٦(،عرب عن هذا التأويل بالباطنوقد ي ،لتالوةاخلصوص يف التأويل دون ا بأنَّ

                                 
 ). ١٣/١٥٦(املصدر السابق   )١(
 ). ٥/٣٠٥(املصدر السابق   )٢(
 ). ٥/٤٢٧(املصدر السابق   )٣(
 ).٩/٤٩٣(املصدر  السابق   )٤(
 ). ١٨/٣٧(املصدر السابق   )٥(

وإن لكل  (( >بعد حديث النيب  -) ١/٧٢(فقد قال ) الباطن ( وهو املعىن الذي يريده الطربي لكلمة  )٦(
أما الكالم عن )). ما بطن من تأويله: الظاهر يف التالوة، وبطنه: فظهره: (( قال  -)) وبطناحرف منها ظَهرا 
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 . ا اخلصوص هذه اآلية مراد لبيان أنَّ ؛وكل ذلك ،اخلصوص يف املعىن دون اللفظ بأنْ

د بعبارة واحدة يف التعبري عن مصطلح العام املراد به اإلمام الطربي ال يتقي أنَّ: اخلامس
 :ولعل ذلك راجع إىل أسباب ،اخلصوص

متغايرة دون  ة فهو يعرب عن املعىن الواحد بألفاظاإلمام الطربي اللغوي ةُعوس قدرةُ -١
أن يا يف املعىنحدث ذلك تناقض، وما ذاك إال ألنيف اللغة كما هو يف  ه إمام

 . التفسري

كان يف أول أمره  وإنْ -مستقل  مذهبله  )١(اا جمتهدترب إمامعاإلمام الطربي ي أنَّ -٢
٢(،وله أتباع ومقلدون ،وأقاويل واختيارات -اشافعي( ذه املرتبة العل وملا كانة يف العلم مل ي

 .ومنه هذا املصطلح للعام املراد به اخلصوص ،ملن سبقه يف اصطالحات العلوم يكن مقلداً

يد قَّالشافعي قد ت اإلمام ي قد وجدتفإن )٣(،)٢٠٤ت(وممن سبقه هلذا اإلمام الشافعي 
اإلمام الشافعي للعام  ولقد كان مفهوم )٤(،يسري هلذا املصطلح مع اختالف واحد بإطالقٍ

٥(.األصولينيو ،عن مفهوم املفسرين املراد به اخلصوص خيتلف(  

                                                                                             
إىل ) ٢٩ص(عبدالرمحن الدهش من . األقوال الشاذة يف التفسري د:  هذا احلديث وأقوال العلماء فيه ينظر

 ).٤٢ص(
 ).  ٣/١٢٠(لتاج الدين السبكي  ، طبقات الشافعية الكربى)٩٣ص(طبقات الفقهاء أليب إسحاق الشريازي   )١(
 ). ٥٠ص(طبقات املفسرين لألدنه وي   )٢(
ولد سنة مخسني ومائة املطليب الشافعي املكي،  حممد بن إدريس بن العباسأبو عبد اهللا اتهد مام العلم اإل  )٣(

 ،قد برع يف ذلك، حذق قريش بالرمىأوكان من ، قبل على العلومأو ،ا أىل مكة ملا فطم فنشإفحمل ، بغزة
وعرضه على  ،مث حفظ املوطأ ،وجود القرآن، قبل على الفقه واحلديثأمث  ،وأيام العرب ،واللغة ،يف الشعرو

، وقربه معروف يف وقصد مصر فتويف ا، وزار بغداد مرتني، وأجيز بالفتوى، وهو ابن عشرين سنة، مالك
 ).١٠/٥(سري أعالم النبالء للذهيب ، )٥١/٢٦٧(تاريخ دمشق البن عساكر . ، وله أخبار كثريةالقاهرة

 ).٢/٧١(طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي 
، األم            )٢/٥٢(، )١/٣١(، أحكام القرآن للبيهقي )٢٢٤ص(، )١٤٨ص(، )٥٨ص(الرسالة : ينظر مثال )٤(

 ). ٥٥١ص(، )٥٠٩ص(، )٤٨٥ص( ، اختالف احلديث ) ٥/٣٣٩(، )٥/ ٤(
        اإلمام الشافعي  لدىلبيان هذا املفهوم أنقل هذا الكالم النفيس لتقي الدين السبكي عن هذا املفهوم )  ٥(

  :فيقول
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العام الذي أريد به غالب  :والثاين .العام الذي أريد به العام حقيقة :أحدها: ن العام أنواعأوالذي حتصلت عليه  ((

 ينزل األكثر فيه منزلة الكل ولكنما مل  :والثالث .يضاأاألفراد ونزل األكثر فيه منزلة الكل فهو مراد به العموم 

M  Í  Ì  Ë  Ê  :كقوله .ما املراد به القليل :والرابع .الكثرة فيه موجودة   É  ÈL ] آل عمران :

 :باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام أي :ه قاليف الرسالة فإن ط من كالم الشافعيأخذته وهذا  .]١٧٣

وقد ذكره  ]٧٥ :النساء[ M  5  4      3L  :ومثاله ،ويدخله اخلصوص :الكثرة الغالبة فال يناقضه قوله
 :قال اهللا تعاىل جل ثناؤه :يف أول الباب طوقال الشافعي  .الشافعي يف أثناء الباب فكأنه جعلهم كل أهل القرية

 M        1   0  /   .-    ,   +  *   3  2L] وقال ]١٠٢: األنعام  M  ¯   ®

  °L]٣٢: إبراھیم[  وقالM     *  )  (    '  &  %  $  #  "L ]فهذا عام ال خاص فيه  ]٦: ھود
 ؛ال يف كونه أريد به العمومإب له وإمنا ذكره توطئة ملا بعده وليس مما بو ،وهو كما صرح به الشافعي  .انتهى

, M :قة ال خصوص فيه وهوحقي :حدمهاأ :فاملراد به العموم قسمان   +   * L جماز فيه  :والثاين

 ىل ما يقوله األصوليونإومل يلتفت الشافعي  M  5  4      3L خصوص وهو ما ذكره الشافعي بعد مثل 

, Mن أمن    +   * L خمصوص بالعقل، العقل ملا دل على املراد به جعله هو املقصود به يف  ألنَّ ؛هوكأن

: النساء[ M  +    *   )  (L   :وقال اهللا :مث قال الشافعي ،ع ملا يعقلضألا إمنا ت ؛كالم العرب

 [ M  E  D    C  B  A  @  ?  >     =  <L  : ألوهكذا قول اهللا  :اآلية قال الشافعي ]٧٥

M  4      3 ويف وفيها  ،ه مل يستطعما كل أهل قرية فهي يف معناهانأففي هذه اآلية داللة على  .]٧٧: الكھف

  5L ولكنهم كانوا فيها مكثورين فكانوا  ؛قد كان فيهم املسلم كل أهل القرية مل يكن ظاملاً ألنَّ ؛خصوص
بل الكثرة  ؛من إرادة العام مجيع األفراد هناوليس املعىن  ،فهذا عام أريد به العام ودخله اخلصوص . قل انتهىأفيها 

ذلك ال يفترق احلال فيه بني  ألنَّ ؛وليس من جماز استعمال لفظ الكل يف البعض ،نه جمازأويظهر  ،املنزلة منزلة الكل
ه اجتمع فيه جماز البعض وجماز املشاة إذا ألن ؛غالب على الباقي فهو أقوى كثري وهذا يف بعضٍ ،بعض وبعض

يكون قد اجتمع  فمن جعل العام املخصوص جمازاً ،كثر يشبه الكل يف الكثرة وهو مع ذلك قد دخله التخصيصاأل
يقتصر على ااز  ن يتفطن له ومن مل جيعل العام املخصوص جمازاًأا وهذا غريب ينبغي يضأفيه نوع آخر من ااز 

M  :احلقيقي كقوله :حدمهاأ :ام املراد به العموم قسمانالع نَّأوبه يظهر ، من اجلهة األوىل وهذا من نفائس البحث

  Ñ  Ð  Ï     ÎL M ,  +  * L ازي كقوله :والثاين .على ما قاله الشافعيا: M   A

 BL   و M   5  4L األمر والنهي ال  ألنَّ ؛وإمنا يكون يف اخلرب ،وهذا القسم ال يكون يف األمر والنهي
ما يراد به العموم كما تقدم وفيه  :أحدمهاوالعام املخصوص قسمان . يتجوز فيهما بل يقصد بيان حكم التكليف

وختصيصه  ]١١: النساء[ M  ¢  ¡  �  ~  }L  :ما ليس كذلك كقوله :والثاين. جماز كما بيناه
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من املفسرين عنده كثرة التنوع يف اإلطالقات كما وجدته عند اإلمام  ومل أجد أحداً

 ؛أو مبا يقاربه ،إطالقام تارة تكون باللفظ املتفق عليه أما غريه من املفسرين فإنَّ. الطربي
 .وإن كان هناك تنوع فهو قليل باملقارنة مع تنوع اإلمام الطربي يف إطالقاته

 :ي قد وجدت إطالقاته على هذا املصطلح كما يليفإن )١()٤٥٠ت( فهذا اإلمام املاوردي

                                                                                             
ه عام يراد به اخلصوص كما سنذكره نأ بعد ذلكوقد أطلق الشافعي عليه  ،فهذا عام خمصوص والكافر ،بالقاتل

  : اومبا ذكرناه يكون العام املخصوص أنواع ...نه جمازأن اجلمهور على أوقد عرفت 
ما ليس كذلك ولكن الكثرة فيه موجودة  :والثاين .فيه منزلة اجلميع فهو مراد به العموم األكثر لَزما ن :أحدها 

�  ¡  ¢  M  :وهو مراد به اخلصوص وخمصوص كقوله   ~  }L. 

وخمصوص والفرق بينه  ،وهذا مراد به اخلصوص  MË  Ê  É  È L  :املراد يه القليل كقوله ما :والثالث 
 نَّأوهو حمل خالف األصوليني السابق يف  ،يكون جمازاً حمتمل ألنْ :والثاين ،ه جمازهذا تقول فيه إن نَّأ :وبني الثاين

 ؟العام املخصوص هل هو حقيقة أو جماز
ن كل عام خمصوص مراد به أن يتمسك به منه على أيضا ما ميكن أ نَّ يف كالم الشافعي يف الرسالةأواعلم  

قال اهللا جل ثناؤه  :قال الشافعي .نه يراد به اخلاصأا دلت السنة على باب ما نزل عام :ه قالوذلك ألن اخلصوص
 M  ¢  ¡  �  ~  }L ىل قولهإ:  M»  º     ¹  ¸        ¶  µ L وقال    M  "

  &  %   $  #L] ىل قوله إ ] ١٢:النساء:  MO  N  M  L  L الوالدين  نَّأان فأب
ه إمنا أريد بعض الوالدين واألزواج نأ >فدل بنسبة رسول اهللا  ؛املخرجواألزواج ما مسي يف احلاالت وكل عام 

ا وال مملوكً وال يكون الوارث منهما قاتالً ين الوالدين واملولودين والزوجني واحداًن يكون دأدون بعض وذلك 
 .انتهى

 مقتضٍ وريث القاتل والكافر وهو ختصيصتالسنة إمنا دلت على عدم  ألنَّ ؛فيمكن التمسك ذا على ما ذكرناه 
كل عام  نَّأنه إمنا أريد به اخلصوص فدل على أالسنة دلت  نَّإ :ا وقد قال الشافعيذا العام خمصصيكون ه ألنْ

 ريد به أه نأإذا كان املراد غري منزل منزلة الكل الذي تقدم إطالق الشافعي عليه  ؛خمصوص مراد به اخلصوص
 ). ١٣٧-٢/١٣٤(لتقي الدين السبكي شرح املنهاج يف اإلاج  انتهى.)) العموم

 
  
 
 
صحاب التصانيف أعلماء الباحثني، من ال، ضاة عصرهقأقضى : علي بن حممد حبيب، أبو احلسن املاوردي  )١(

يف أيام " أقضى القضاة " عل وويل القضاء يف بلدان كثرية، مث ج، ولد يف البصرة، وانتقل إىل بغداد، الكثرية النافعة
ا توسط بينهم وبني كانة الرفيعة عند اخللفاء، ورمبوكان مييل إىل مذهب االعتزال، وله امل، اهللا العباسيالقائم بأمر 
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 ١(.)) العموم ، وإمنا هو خاصليس هذا على   : ((قوله( 
 ٢(.)) خمرجها عام ومعناها خاص أنَّ : ((قوله( 
 قوله :)) نأنيع٣(.)) ها على اخلصوص يف م( 
 ٤(.)) فيكون على اخلصوص ((: قوله( 

 :هذه أغلب إطالقات اإلمام املاوردي  على هذا املصطلح ويالحظ مايلي
علم ي يرجح اإلمام قوالً اإلطالقات عند نقل األقوال دون أنْا ما تكون هذه ه غالبأن :األول
ه يعتمده؛ ولكن قد يكون نقل اإلمام له دون ترجيح و ال تعقيب مما يستأنس به يف به أن

 . نسبة هذه اإلطالقات له
 . عدم التزام اإلمام املاوردي  بلفظ واحد يف إطالقاته :الثاين

د به اخلصوص عند الكالم عن مذهب إمامه الشافعي يف عموم أري :ه جاء بلفظأن :الثالث

دون غريه من املواضع؛  ]٢٧٥: البقرة[   M;  :  9  8  7 L  :قوله تعاىل
 )٥( .ره مبفهوم إمامه الشافعي للعام املراد به اخلصوصوذلك لتأثُّ

اد خترج كَاأللفاظ ال ت على هذا املصطلح قريبةُاملتغايرة إطالقاته  فإنَّ وهذا اإلمام ابن عطية
ا يليعم:  

 ٦()). عموم معناه اخلصوص : ((قوله(  
 ٧()). ظاهره العموم ومعناه اخلصوص : ((قوله(  

                                                                                             
األعالم للزركلي . نسبته إىل بيع ماء الورد، ووفاته ببغداد.ما يصلح به خلالً أو يزيل خالفًا مراء يفاأل امللوك وكبار

 ).٧١ص(، طبقات املفسرين للسيوطي )٢/٦٣٦(، طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح )٤/٣٢٧(
 
 ). ٢/٥٨(النكت والعيون للماوردي   )١(
 ). ٢/٢٦٧(املصدر السابق   )٢(
 ).٢/١٦٣(املصدر السابق   )٣(
 ). ٣/٤٧٦( املصدر السابق   )٤(
 ). ١/٣٤٨(املصدر السابق   )٥(
 ). ١/١٠٧(املصدر السابق   )٦(
 ). ١/١٣١(املصدر السابق   )٧(
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 ١()). لفظ عموم معناه اخلصوص : ((قوله(   
 ٢()). اخلصوص ...والظاهر من قوله  : ((قوله(         

 ٣()). وهذا اخلطاب عام ومعناه اخلصوص : ((قوله(   

 ٤()). فالكالم عام اللفظ خاص املعىن : ((قوله(  

 :ويالحظ على ما سبق

 .تقارب إطالقات اإلمام ابن عطية على مفهوم العام املراد به اخلصوص :األول

ا عن مدى إلتزام اإلمام ابن عطية  باملصطلح عطي انطباعاملتقاربة تإطالقاته  أنَّ :الثاين
 . املتعارف عليه عند األصوليني

بلفظ العموم، وتارة بظاهر العموم، وتارة بدون ذلك؛ : ه تارة يعرب عن العمومأن :الثالث
تارة بلفظ اخلصوص، وتارة : ه يعرب عن اخلصوصوكل ذلك ال أثر فيه على املعىن كما أن

 .  يبني أن اخلصوص يف املعىن وكل ذلك ال أثر فيه على املعىن املراد من إطالقه كما سبق

ال تكاد خترج إطالقاته عن سابقه يف التعبري عن هذا   مام ابن اجلوزيوهذا اإل 
واحد  ي قد وجدته قد انفرد بإطالقٍولكن ؛ألقوال املفسرين وأغلبها نقولٌ )٥(،املصطح

 . وهو مبعىن ما سبق )٦(،)) اخلصوص  فأوقع العموم على معىن ((: وهو قوله

ن الخترج عمعلى العام املراد به اخلصوص إطالقاته  فإنَّ )٧()٦٧١ت(مث اإلمام القرطيب 
                                 

 ). ١/١٩٤(املصدر السابق   )١(
 ).٣/٣٦٢(املصدر السابق   )٢(
 ). ٥/٤٤٧(املصدر السابق   )٣(
 ). ٢/٧٤(املصدر السابق   )٤(
 )...٧/٢١٤(، )٢/٢٥٩(، )١/٢٥٦(، )١/١١٩( زاد املسري يف علم  التفسري البن اجلوزي : ينظر مثالً  )٥(
 ). ٣/٢٣٨(، )٤/٦٢( زاد املسري يف علم التفسري البن احلوزي   )٦(
ا املالكي ا القرطيب األندلسي موطنأبو عبداهللا األنصاري اخلزرجي نسب حرحممد بن أمحد بن أيب بكر بن فَ)  ٧(

والعلماء العارفني الورعني الزاهدين يف الدنيا املشغولني مبا  ،كان من عباد اهللا الصاحلنيا من كبار املفسرين، مذهب
رحل إىل الشرق واستقر  وعلى رأسه طاقية ،وكان قد أطرح التكلف ميشي بثوب واحد ،يعنيهم من أمور اآلخرة
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 . ا بها خاصومل أجد له إطالقً )١(،سبق ذكره

 ،قد وجدت إطالقاته ال خترج عن العبارة املتفق على التلفظ ا واإلمام ابن جزي الكليب
اإلمام نفسه من  وسبب ذلك؛ أنَّ ،ذا اإلطالق  وهذا يعطينا مدى التزام اإلمام ابن جزي

 )٢(.األصوليني الذين هلم تصنيف فيه

 . وقد سبق الكالم عن معىن هذه العبارة ،)) عموم معناه اخلصوص (( :وقد يعرب عنه بقوله

 )٣(،ي قد وجدت أغلب إطالقاته الخترج عمن سبقفإن  مث اإلمام أيب حيان األندلسي
  )٤(.)٧٤٥ت(و اإلمام أيب حيان ا هلذا املصطلح هوللعلم فإن أكثر املفسرين إطالقً

وهي باللفظ املتفق  ،إطالقاته ليست بالكثرية فإنَّ )٥()٧٥٦ت( اإلمام السمني احلليب وهذا 
 )٦(وال خترج عن ذلك إىل إطالقات متغايرة كما هو الشأن عند من سبق ذكره؛ ،عليه

إعرابٍ ولعل ذلك راجع إىل كونه كتاب يف التفسري للقرآن الكرمي أكثر من كونه كتاب      . 

                                                                                             
، طبقات )٥/٣٢٢(األعالم للزركلي . ، وله مؤلفات مثينةوتويف فيها ،)يف مشايل أسيوط، مبصر(مبنية ابن خصيب 

 ). ٥٠/٧٥(، تاريخ اإلسالم للذهيب )٢٤٦ص(املفسرين لألدنه وي 
 
، )١٠/١٧٢(، )١٦/٤٢٥(، )١٩/٥٠٦(، )٢٢/٥٣٤( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  : ينظر مثالً  )١(

)٤/١٢٦(، )٨/٤٨١(، )١٠/٩....( 
 .صولتقريب الوصول إىل علم األ: من تصنيفه يف األصول  )٢(
، )٦/٩٦( ، )٦/٣٩٦(، )١/٣٤٨(، )١/٣٥٩(، )٣/٢٩٥(تفسري البحر احمليط أليب حيان : ينظر مثالً  )٣(

)٤/٩٧(، )٦/٤٢٢( ، )٢/٦١  ...( 
ا الصريح منها املتفق على لفظه ما يقارب الستني لقد بلغت إطالقاته بتعابريه املختلفة ما يقارب التسعني إطالقً  )٤(

 . اإطالقً
 مفسر، عامل بالعربية: وف بالسمنيالدامي احلليب، أبو العباس، شهاب الدين املعرأمحد بن يوسف بن عبد )  ٥(

ومادته فيه  منها تفسري القرآن وصنف تصانيف حسنة استقر واشتهر يف القاهرة، شافعي، من أهل حلب، تاءاوالقر
األعالم . بالقاهرة تويف يف مجادى اآلخرة وقيل يف شعبان من تفسري شيخه أيب حيان إال أنه زاد عليه وناقشه

 ). ٢٨٧ص(، طبقات املفسرين لألدنه وي )٣/١٨(، طبقات الشافعية  البن قاضي شهبة )١/٢٧٤(للزركلي 
 
 
 ).٦/٢٣٤(، )٤/٦٠٤(، )٣/٣٢١(الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب : ينظر مثال  )٦(
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بعبارة واحدةإطالقاته املتغايرة التزم فيها  فإنَّ ا اإلمام الشوكاينأم : 

 ا )١(،)) لفظ خرج على العموم ومعناه اخلصوص  ((:قولهوهذا قليل، أو ما يقار.  

هذا  ه يذكر أنَّعلى هذا املصطلح أن طالقاتهأكثر ما يستعمل يف إفأما اإلمام الشنقيطي   
٢(.أو يف خصوص كذا ،بكذا خاص(    

ا الطاهر بن عاشور أماملراد به بذكر قد تقيد يف إطالقاته املتغايرة ي قد وجدته فإن
 :البالغيني وهوه يستعمل اصطالح على ذلك فإن إضافةً )٣(،وهذا كثري ،اخلصوص مباشرة
 . من املفسرين سبقه لذلك بكثرة أقل مما سبق، ومل أجد أحداً )٤( اإلستغراق العريف

 : وبعد هذا االستعراض ميكن استخالص النتائج التالية
ا متفقة عبارات املفسرين يف إطالق مصطلح العام املراد به اخلصوص خمتلفة لفظً أنَّ -١

معىن . 
 ،املعىن ق ما دام أنَّعلى املساحمة يف اإلطال ع املفسرين يف اإلطالق دليلٌيف توس أنَّ -٢

ى واحدواملؤد . 
السياق، العلم الذي برز فيه املفسر، : ر املفسر يف إطالقاته بعوامل من أمههاتأثُّ -٣

موقف املفسر من مسألة ااز كما هو واضح عند الشنقيطي، غرض املفسر من 
يف تفسريه آليات القرآن الكرمي كما هو واضح عند السمني احلليب، منهج املفسر 

 . واملاوردي ،تأليفه للتفسري كما هو واضح عند ابن اجلوزي
و يقل ذلك  ،ا تكثر يف تفاسري األولني كالطربيالتنوع يف اإلطالقات غالب أنَّ -٤

ا يف تفاسري املتأخرينالتنوع غالب . 

                                 
 )...١/٦١( ،)١/٢٧٣(، )٢/٥١٢(فتح القدير للشوكاين : ينظر مثال  )١(
 )...٢/٧٧(  ،)٢/٤٨(، )١/٢١١(، )١/١٩٩(  ،)٨/٨٠(، )٦/١٩٢(، )٦/١٠٠(املصدر السابق   )٢(
، )٢٩/٣٢٤(، )٣٠/١٧٤(، )١٧/٣٢٦(، )١١/١٨٠(، )١١/١٤٨(، )٢/٤٢٩(املصدر السابق  )٣(

)٢٦/٣٠٣...(  
 )...٥/٨٣(، )٣٠/٤٨٣(، )٣٠/٤٤٤(، )٣٠/١٢٠(، )١١/١٠٩( ، )١/٥٩٣(، )١/٣٤٤(املصدر السابق  )٤(

)٥/٨٣...( 
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  ١١٢ 
ليس من اصطالحات أهل التفسري فيما خيدم  إدخال بعض املفسرين إلصطالحٍ  -٥

وعلى جواز استفادة علوم الشريعة العربية  ،جواز فعل ذلكالتفسري؛ دليل على 
١(.ا عن ذلكبعضها من بعض، خبالف ما لو كان املصطلح خارج(  

|    |    |   
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
من املفسرين أطلق على العام املراد به اخلصوص بالكلي، أو  مثل اصطالحات أهل املنطق فإين مل أجد أحداً  )١(

، أو غري ذلك من املصطلحات اخلارجة عن علوم الشريعة )الكوانتوم ( إطالق بعضهم على نظم القرآن بـ
 . العربية
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  ١١٣ 
 املطلب الرابع

 املفسرين يف إيراد العام املراد به اخلصوص يف تفاسريهم طريقة

ملبحث مفهوم العام  يعترب امتداداًاملفسرين يف إيرادهم هلذا املفهوم  طريقةاحلديث عن  إنَّ
وسوف يكون حديثي عن ذلك لدى املفسرين الذين هم  ،املراد به اخلصوص عند املفسرين

 . يف نطاق الدراسة دون غريهم

األسلوب الذي يطرقه املفسر عند سلوكه للمنهج املؤدي إىل اهلدف،  (( :والطريقة هي
  )١(.)) اإلجتاهأو 

ا يف تفسريه ا واضحنييكون احلديث عن إيراد املفسر للعام املراد به اخلصوص ب البد أنْو
 .اكلفًتا وميف ذلك غامض طريقتهيكون احلديث عن  ال أنْ

وليس هم للعام املراد به اخلصوص املفسرين يف إيرادطريقة معرفة :هدف هذا املطلب هو إنَّ
كر فيها هذا املفهوم عند يف مجيع املواطن اليت ذُ مجيع طرائقهممرادي هو احلديث عن 

؛راملفسذلك  بعض طريقةعن  تعطي صورةًلكي  ؛نماذج منهابعض ال ذُبل آخراملفس . 

 : إيراده للعام املراد به اخلصوص يكون يف مواطن منها جند أنَّ اإلمام الطربي

)  ظاهراً (القول بظاهر اآلية خيالف ذلك  وأنَّ احلس،عندما تكون املسألة سندها  -
M  I : فيعدل عن ذلك إىل القول مبفهوم العام املراد به اخلصوص ففي قوله تعاىل

M  L  K   J L ]يقول اإلمام الطربي. ]٢٤٦: البقرة : 

/  M  0  :قالوا لنبيهم وهذا الكالم ظاهره العموم وباطنه اخلصوص، ألنَّ الذين(( 

  4  3  2  1"  L كانوا يف ديارهم، م، وإنما كان أخرج من داره وأوطا
  )٢()). وولده من أُسر وقُهر منهم

                                 
 ). ٥٥ص(حبوث يف أصول التفسري ومناهجه للدكتور الرومي   )١(
 ). ٥/٣٠٥(جامع البيان للطربي   )٢(
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  ١١٤ 
بني نص القرآن )  ظاهر (ويوقع القول بعمومها يف تعارض  ،وعندما تكون املسألة فقهية-

 .  ج من ذلكوالسنة النبوية يكون القول بالعام املراد به اخلصوص هو املخرِ ،الكرمي

  .] ٣: المائدة [ M  $  #  "  !L : ففي قوله تعاىل

 : يقول اإلمام الطربي

  )١(.)) فامليتة والدم خمرجهما يف الظاهر خمرج عموم، واملراد منهما اخلصوص(( 

وكذلك يف مسائل اإلعتقاد كاعتقاد أهل السنة واجلماعة يف إثبات الشفاعة جند اإلمام 
 . الطربي  يورد مفهوم العام املراد به اخلصوص

  .]٤٨: البقرة[ M  Í  Ì  Ë   ÊL : ففي قوله تعاىل

 : يقول اإلمام الطربي

مث  )٢(،)) املراد ا خاص يف التأويل وهذه اآلية وإنْ كان خمرجها عاما يف التالوة، فإنَّ(( 
بن موجب القول بذلك من أدلة الكتاب والسنةي، مث بن اخلصوص املراد من هذا العمومي . 

يف بعض  لعام املراد به اخلصوصيف إيراده لاإلمام الطربي  طريقةفنرى يف األمثلة السابقة 
 . ؟ وكيف يورده؟ وملاذا؟املواطن

يف  طريقتهمن  يف إيراد العام املراد به اخلصوص صورةٌ طريقته فإنَّ املاورديأما اإلمام 
ه يورد األقوال يف تفسري اآلية دون ترجيح منه لقول على وذلك أن ،تفسريه للقرآن الكرمي
قول القائل يف الغالبما يكون إيراده لذلك مع إيراده لآخر يف الغالب، وإن.  

  .]١٥٦: األعراف[ M8           7  6   5 L : يف قوله تعاىل: فمثالً

                                 
 ). ٩/٤٩٣(جامع البيان للطربي   )١(
 ).٥/٣٨٣(، )١/٣٣(املصدر السابق   )٢(
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  ١١٥ 
خمرجها عام ومعناها خاص،  أنَّ: أحدها  :فيها ثالثة تأويالت: (( يقول اإلمام املاوردي

:  M  :لقوله تعاىل >ورمحيت وسعت املؤمنني يب من أمة حممد : تأويل ذلك
  <    ;L  اآلية قاله ابن عباس. 

ورمحيت وسعت : الدنيا واخلصوص يف اآلخرة، وتأويل ذلكها على العموم يف أن: الثاينو
 .يف الدنيا الرب والفاجر، ويف اآلخرة هي للذين اتقوا خاصة ، قاله احلسن، وقتادة 

 )١()). ها التوبة، وهي على العموم، قاله ابن زيدأن: الثالثو

من قاهلا من  ذاكراً اإلمام املاوردي أورد هذا املفهوم مع التأويالت يف اآلية فهنا جند أنَّ
رد يف تفسريه فاإلمام ولكن هذا األمر غري مطَّ ؛وغري مرجح ألحدمها على اآلخر ،املفسرين

املاوردي  قد يورد العام املراد به اخلصوص دون أن يكون ذلك مع تأويالت أخرى يف 
 .ذلك قوله يف اآلية مع من قاله من املفسرين  اآلية مما يفهم أنَّ

©  M   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª : يف قوله تعاىلو

² L ]٨٢: المائدة[. 

 : قال اإلمام املاوردي

 :ليس هذا على العموم، وإمنا هو خاص، وفيه قوالن(( 

 .وأصحابه لَما أَسلَموا ، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبري ،عىن بذلك النجاشي: أحدمها

، فَلَما  ×هم قوم من النصارى كانوا على احلق متمسكني بشريعة عيسى أن: والثاين
 )٢(.))آمنوا به، قاله قتادة  >بعثَ حممد 

لعام املراد به اخلصوص؟ ومىت؟ ليف إيراده اإلمام املاوردي  طريقة فنرى يف املثالني السابقني 
ولكن ذلك إمنا يفهم من إيراده ال من منطوقه وبيانه، وليس يف ذلك غضاضة مادام أنه 

                                 
 ). ٢/٢٦٧(النكت والعيون للماوردي   )١(
 ). ٢/٥٨(املصدر السابق   )٢(
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  ١١٦ 
وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاًء بفهم قارئه وتصور : (( قال يف مقدمة تفسريه

  )١()).ه تالي

 ؛ رةه يورد هذا املفهوم تاأما اإلمام ابن عطية األندلسي  فإنعلى القائل بالعام املراد  لريد
  .]٢: البقرة[M(  '&   %  $  #  L : به اخلصوص يف اآلية ففي قوله تعاىل

: (( الريب فيه عند املؤمنني قال: املراد به اخلصوص أي فقال بعد أن أورد القول بأنَّ
   )٢()). وهذا ضعيف

M  D : على هذا املفهوم ففي قوله تعاىل ا يف إعراب اآلية بناًءليذكر وجه ؛وتارة

  I  H    G  F   EL ]١٢١: البقرة .[ 

 : يف اآلية MD L يقول اإلمام ابن عطية يف إعراب 

ويصح  ،بتداءأن يكون خرب اإل اخلصوص فيمن اهتدى يصحMD L   ـريد بإذا أُ(( 

  )٣(.)) L أولئك M اخلرب و ،يف موضع احلال M G Lيكون  أنْ

ففي  )٤(.قد يورد هذا املفهوم لإلستدالل على مسألة تتعلق بالقدرة و جند اإلمام ابن عطية 
 : يقول اإلمام ابن عطية األندلسي .]١٧: لمائدةا[ M  ¸  ¶   µ  ´  ³L : قوله تعاىل

  )٥()). واحملاالت ،والصفات ،عموم معناه اخلصوص يف ما عدا الذات(( 
  )٦()). املقدورات  معناه اخلصوص يفعموم : (( ويقول يف موطن آخر

                                 
 ).١/٢١(املصدر السابق   )١(
 ). ١/٨٣(احملرر الوجيز البن عطية   )٢(
 ). ١/٢٠٤(املصدر السابق   )٣(
 لوامع األنوار البهية، )١٣٦ص(شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي : ملعرفة هذه املسألة ينظر  )٤(

 ). ١/١٥٣(للسفاريين احلنبلي 
 ). ٢/١٧١(املصدر السابق   )٥(
 ). ٥/٣٢٨(املصدر السابق   )٦(
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  ١١٧ 
 :      قوله )١()٤٠٣ت(عن ابن الطيب الباقالين  وقال يف موطن آخر ناقالً

 (٢))). ألنَّ اهللا تعاىل ال يوصف بالقدرة على احملاالت ؛ظاهره العموم ومعناه اخلصوص(( 

اإلمام ابن عطية  يف إيراده هلذا املفهوم يف تفسريه  طريقةكانت هذه جوانب من : وأخرياً
 .وملاذا ؟ ،ومىت يورد ذلك ،لكت طريقتهتعطي نبذة خمتصرة عن 

لعام املراد به اخلصوص يف تفسريه لفقد كان من املقلني يف إيراده  أما اإلمام ابن اجلوزي
سبق يف اآلية الكرمية كما ) الظاهر(ه قد أورده حينما يتعلق األمر بوجود التعارض إال أن

  .]٦: البقرة[ M  +   *      )    (  '  &  %  $L : ففي قوله تعاىل
 :       ظاهر ذلك غري مراد  فيقول به على أنَّ كالم شيخه مستدالً ينقل ابن اجلوزي 

 ؛هذه اآلية وردت بلفظ العموم واملراد ا اخلصوص :بن عبيد اهللا يقال شيخنا عل(( 
ولو  ،إنذارهم وقد آمن كثري من الكفار عند ،بأن الكافر حني إنذاره ال يؤمن ها آذنتألن

       ىل إولذلك وجب نقلها  ؛كانت على ظاهرها يف العموم لكان خرب اهللا هلم خالف خمربه
 (٣))). اخلصوص

وهنا  ،يتكرر مع أكثر املفسرين للعام املراد به اخلصوصنرى هذا السبب يف إيراد املفسر 
 . لنص الواضح من كالم شيخه يف عدم إرادة الظاهرنرى ا

 ،عندما يورد استشكال يف اآلية وقد يورد اإلمام ابن اجلوزي العام املراد به اخلصوص
 .]١١٦: البقرة [  M  ¤  £  ¢L : ويبدأ يف اإلجابة عليه ففي قوله تعاىل

                                 
كان ، هذه النسبة إىل الباقلي وبيعهو ، البصري، مث البغدادي، ابن الباقالين، كر، حممد بن الطيببالقاضي أبو  )١(

وانتصر لطريقة أيب احلسن أهل البدع،  ا، صنف يف الرد علىا بارعوكان ثقة إمام ،يضرب املثل بفهمه وذكائه
مات يف  وكان له جبامع البصرة حلقة عظيمةونسبه الشافعية إليهم، إليه انتهت رئاسة املالكية يف وقته،  شعري،ألا

، وفيات األعيان  البن )١٧/١٩٣(سري أعالم النبالء للذهيب . لسبع بقني ببغداد وله مؤلفات عديدة  ذي القعدة
١٠/١٠٩(، معجم املؤلفني لعمر كحالة )٤/٢٦٩(لكان خ .( 
 
 ). ١/٥٥٤(احملرر الوجيز البن عطية   )٢(
 ).١/٢٢(زاد املسري البن اجلوزي   )٣(
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  ١١٨ 
 : يقول ابن اجلوزي

  .))؟  وكثري من اخللق ليس له مبطيع ،كيف عم ذا القول :قيل فإنْ(( 

 : فيذكر من مجلة األجوبة هذا املفهوم فيقول

كل أهل  :واملعىن ،يكون ظاهرها ظاهر العموم ومعناها معىن اخلصوص أنْ: أحدها ((
   )١()). الطاعة له قانتون

وسبب  ،اإلمام ابن اجلوزي يف إيراده هلذا املفهوم طريقةففي املثالني السابقني نرى بعض 
 . ذلك ؟

و قد كان  ،عمن سبق تلف كثرياًختال طريقته تفقد كان  أما اإلمام أبو عبداهللا القرطيب
 .لكي يستقيم معناها ؛يف سياق قصة يورد هذا املفهوم تارةً

          M  Î  Í  Ì  Ë  ÊL : ×ففي قوله تعاىل يف قصة قوم موسى  

  .]٨٧: طھ[

 : يقول

 ))M قالوا L قال الذين ثبتوا على طاعة اهللا إىل أن يرجع إليهم  :عام يراد به اخلاص، أي

وكان مجيع بين  ،وكانوا اثين عشر ألفًا M   Î  Í  Ì  ËL   من الطور
 )٢(.))  إسرائيل ستمائة ألف

  . ىه هو املفهوم ذاته يف اآلية األخرلبيان أن ؛وقد يورد اإلمام القرطيب  هذا املفهوم

 .]١٧٣: آل عمران [ M  Ë  Ê  É  ÈL : ففي قوله تعاىل

 : يقول

                                 
 . وفيها األجوبة املتبقة) ١/١١٩(زاد املسري   )١(
 ). ١٤/١١٩(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٢(
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  ١١٩ 

 يعين حممداً] ٥٤: النساء[M   ;  :   9 L        :قولهواللفظ عام ومعناه خاص؛ ك ((
< .(()١( 

طريقة، هذه بعض النماذج من تفسري القرطيب تبني أن إليراد هذا املفهوم يف تفسريه 
 .واضحة بينة

ه يورد العام املراد به اخلصوص يف تفسريه فإن  أيب حيان األندلسيلإلمام أنتقل بعد ذلك 
والبالغة بعد تفسريه  ،ما جيعل هذا املفهوم من ضروب البديع كما سبق، وكثرياً تارةً
 .د به عن غريه من املفسرينوهذا ما تفر ،لآلية

!  "  #  $  %  M : عند تفسريه لآليات من قوله تعاىل: فمثالً
 (   '  & *    ) L  إىل قوله:  M     o    n  m  l   kL 

 : أعقب ذلك بقوله. ]٤٢٣: ٢٣٥: البقرة [

اخلطاب  معدول اخلطاب، وهو أن: وتضمنت هذه اآليات ضروباً من البديع منها   ((
 )٢()). واملعىن على اخلصوص ،اآلية عام M"  ! L : بقوله

 )٣()). العموم الذي يراد به اخلصوص:الفصاحةويف هذه اآليات أنواع من : (( وتارة يقول

         M  T  S  R  Q  P : يف تفسري اآلية، ففي قوله تعاىل وتارة يوجه ذا املفهوم قوالً
U L  ]٣٨: ألنعاما.[   

 : يقول أبو حيان األندلسي

وما أغفلنا فيه من شيء  :واملعىن ،ظاللوح احملفو :والكتاب ،ما تركنا وما أغفلنا :أي((  
وهو  القرآنومل يذكر غريه، أو  ،ومل نثبت ما وجب أن يثبت، قاله الزخمشري ،مل نكتبه

                                 
 ).٥/٤٢٢( املصدر السابق   )١(
 ). ٢/٢٤٠(البحر احمليط أليب حيان   )٢(
 ).٣/٢٨٧(، )٣/٥٨(، )٢/٥٠٤(، )٢/٤١٥(، )١/١٧٨(، )٢/٤٨٠(، )٢/٤٦٢(املصدر السابق   )٣(
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هذا  ىوبدأ به عن ابن عطية وذكر اللوح احملفوظ، فعل ،الذي يقتضيه سياق اآلية واملعىن

من شيء على عمومه، وعلى القول األول يكون من العام الذي يراد به : يكون قوله
 )١()). وتكاليفه من شيء يدعو إىل معرفة اهللا  :اخلاص فاملعىن

وتارة يستعمل هذا املفهوم لتوجيه قول اجلمهور يف سبب نزول اآلية عند تعدد 
 .  بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه )٢(األسباب

ــي ق ــاىلفف ــه تع                                                 M9  8  7  6  5  4  3   2 L : ول
 .]٥٤: ألنعاما[

 : يقول أبو حيان  األندلسي

)) ى اهللا عن طردهماجلمهور أن فكان إذا رآهم بدأهم بالسالم ،ها نزلت يف الذين، 
كان عىن م الستة الذين  فإنْ... بالسالماحلمد هللا الذي جعل يف أميت من أبدأهم : وقال

 M 9  8 L:ويكون قوله ،فيكون من باب العام أريد به اخلاص ،ى عن طردهم
 )٣()). وتنبيهاً على خصوصية تشريفهم ذا النوع من اإلكرام ،أمراً بإكرامهم

وبعد فهذه مناذج خمتصرة تبين وتوأيب حيان األندلسي يف إيراده للعام  طريقةح بعض ض
 .  املراد به اخلصوص يف تفسريه

أكثر  ووضوح ،فقد كان يف إيراده للعام املراد به اخلصوص اختصار أما ابن جزي الكليب
ممن قبله من املفسرين؛ فإنا اخلصوص ه بعد ذكر اآلية يعقبها بذكر أن ها عامة مراد

القول اآلخر يف اآلية، وينص على العلة اليت اقتضت القول ا قبل مباشرة، ويقدمها غالب
 . بذلك يف الغالب

                                 
 ).٤/١٢٦(البحر احمليط أليب حيان   )١(
، الربهان يف علوم )١/٦١(اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي : ملعرفة مسألة تعدد أسباب النزول لآلية ينظر  )٢(

ألسباب وملعرفة هذه ا). ١/١٢٥(خالد املزيين . ، احملرر يف أسباب  نزول القرآن د)١/٥٣(القرآن للزركشي 
احملرر يف أسباب نزول : وملعرفة الراجح منها ينظر) ٣٧٣-٣٧١ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : ينظر

 ). ١/٥٢٨(املزيين . القرآن د
 ). ٤/١٤٣(البحر احمليط أليب حيان   )٣(
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  MÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ : ففي قوله تعاىل

    Â  ÁL  ]١٦١: لبقرةا.[ 

 : يقول ابن جزي 

        هم املؤمنون فهو عموم يراد به اخلصوص، ألنَّ املؤمنني هم الذين يعتد بلعنهم  ((
  )١()). للكافرين

وأجد ابن جزي يراعي السياق يف حتديد معىن مشله عموم فيحيد عن القول بعمومه  ،لفظ
 .املراد به اخلصوص إىل القول بأنَّ

 . ]١٧١: لنساءا [ M  &  %  $  #  "  !L  :ففي قوله تعاىل

  :يقول ابن جزي الكليب
ألنهم غلوا يف عيسى حىت كفروا، فلفظ أهل الكتاب عموم يراد  ؛هذا خطاب للنصارى(( 

 )٢()). به اخلصوص يف النصارى، بدليل ما بعد ذلك
على صحة القول بالعموم املراد به اخلصوص   أجد ابن جزي الكليب  يسشتهد بقراءة وتارةً

 .يف اآلية

                Ms  r       q  p  o  n  m     s  r       qL : ففي قوله تعاىل

 : يقول ابن جزي. ]٧٩: لكھفا[ 
يأخذ : ، ولذلك قرأ ابن مسعودوالصحاح من السفن ،عموم معناه اخلصوص يف اجلياد ((
  )٣()).صاحلة  سفينة لَّكُ

                                 
 )... ٢٤٢ص(، )٢٢١ص(، )٤١ص(التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي الكليب   )١(
 ). ١٤٣ص(املصدر السابق   )٢(
 ). ٣٩٩ص(املصدر السابق   )٣(

،      )١٨/٨٤(الطربي . شوهذه قراءة  عثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وأيب بن كعب وعبداهللا بن عباس    
 ). ٢/٤١٠(، )٢/٤٠٧(، تفسري الصنعاين )٥/٤٢٨(، )٥/٤١٦(، )٥/٤١١(الدر املنثور للسيوطي 
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اوأخري :فهذه النماذج تبابن جزي الكليب يف إيراده هلذا املفهوم يف تفسريه  طريقةن بعض ي

 وكيف يورد ذلك وملاذا ؟ 

الطاهر بن أما آخر املفسرين الذين سأحتدث عن منهجهم يف إيرادهم هلذا املفهوم فهو 
ه قد يورد العام املراد به اخلصوص يف كان كمن سبق يف ذلك إال أن فهو وإنْ عاشور

وجيعلها مطردة يف مجيع آيات القرآن  ،مسألة يف اإلعتقادصيغة القاعدة اليت يفهم ا 
 . الكرمي

: لنساءا[ M~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r L : ففي قوله تعاىل

٤٨ [.  
 : قال ابن عاشور

يف املؤمن : إنّ آيات الوعد لفظها لفظ العموم، واملراد به اخلصوص: فال بد أن نقول(( 
يف علم اهللا تعاىل العفو عنه دون تعذيب من العصاة، وأنّ آيات احملسن، وفيمن سبق 

الوعيد لفظها عموم واملراد به اخلصوص يف الكفرة، وفيمن سبق علمه تعاىل أنه يعذّبه من 
 )١(.))العصاة

وقصده منه إظهار معىن بالغي يف اآلية فهنا استعمل  ،وقد يورد ابن عاشور هذا املفهوم
الغرض  :لغرض آخر مع الغرض األساس من إرادة اخلصوص أال وهو ؛هذا املفهوم

 .البالغي
                                                                                             

(( بعد نقله لكالم مكي بن أيب طالب يف أقسام القراءات ) ١/٢٥(قال ابن اجلزري يف النشر يف القراءات العشر 
ما صح نقله عن اآلحاد وصح وجهه يف العربية وخالف لفظه خط املصحف فهذا يقبل وال يقرأ : القسم الثاين

د وال يثبت قرآن يقرأ به خبرب الواحد، والعلة أنه مل يؤخذ بإمجاع إمنا أخذ بأخبار اآلحا :إحدامها :به لعلتني
أنه خمالف ملا قد أمجع عليه فال يقطع على مغيبه وصحته وما مل يقطع على صحته ال جيوز القراءة به  :الثانية

وكان (وقراءة ابن عباس ... مثال القسم الثاين : (( قال. )) وال يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده
وهذه القراءة إحدى املآخذ اليت )).  )كل سفينة صاحلة غصباً وأما الغالم فكان كافراًأمامهم ملك يأخذ 

ملعرفة  تفاصيل ذلك . أخذت على ابن شنبوذ  وأنكرها عليه أهل بغداد وكتبها ابن جماهد يف حمضر عليه
معرفة  ،)٢/٢٩٧/٣١٣(، شذرات الذهب لعبد احلي احلنبلي )١٥/٢٦٤(سري أعالم النبالء للذهيب : ينظر

 ). ١/٢٧٦(القراء الكبار للذهيب 
 ). ٥/٨٢(التحرير والتنوير البن عاشور   )١(
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(  *   +  ,  -  .  /  M  5  4  3  2  1  0 : ففي قوله تعاىل

6           7 L  ]١٧٩: ألعراف[. 

 : قال ابن عاشور
للمبالغة لعدم االعتداد مبا يعلمون من غري هذا، فالنفي  ؛فهذا عام أريد به اخلصوص ((

 )١(.))إستعارة بتشبيه بعض املوجود باملعدوم كله 

بعض املفسرين يف إيراد العام املراد به اخلصوص  ميكن استخالص  لطريقةوبعد هذ العرض 
 :النتائج التالية

يتفاوتون يف ذلك حبسب لعام املراد به اخلصوص للمفسرين طريقة يف ذكرهم ل أنَّ  -١
 .تفاوم يف القول بالعام املراد به اخلصوص يف تفاسريهم

وجود التعارض  نإذا ظُ: إيرادهم للعام املراد به اخلصوص له أسباب الغالب فيها أنَّ -٢
 .  الظاهر يف اآلية

الذين يف جمال –القول بالعام املراد به اخلصوص يكثر يف تفاسري أهل األندلس  أنَّ -٣
 .أكثر منه يف غريها من التفاسري -الدراسة

طريقة يف إيرادهم للعام املراد به ه ليس للمفسرين القول بأنافتراض  فإنَّ: إذا ثبت ذلك -٤
 . مردود على قائلهافتراض  اخلصوص

|    |    |   
 

                                 
 ). ٩/١٨٣(التحرير والتنوير البن عاشور   )١(
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العوامل املؤثرة يف تعيني وحتديد : الثانياملبحث 

 . القول بالعام املرادبه اخلصوص
 .غريب القرآن: املطلب األول

 .أسباب النزول: املطلب الثاني
 .تعيني املبهمات: املطلب الثالث

 .ف إجياز احلذ: املطلب الرابع
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 :متهيد
اخلصوص، وهذا الثأثري عنصر أساس يف هناك عوامل هلا تأثري يف القول بالعام املراد به 

عدم  ذلك، ويأيت هذا املبحث لتجلية هذا التأثري، وتبيينه، ومعرفة مدى احلاجة إليه، إذ إنَّ
ذا املفهوم، فَ معرفة ذلك يؤدي إىل خلط يف القوليعوهذا مؤثراً ما ليس بعامل عامالً د ،
 .-بإذن اهللا  –ما أحاول إيضاحه وتبيينه 

ه استقراء أقوال املفسرين الذين يف جمال مين طريقُ اعتماد هذه العوامل كان باستنباط إنَّ
أخرى عدم صحتها واعتمادها؛ بل إن صح وجود  ، وال يعين عدم ذكري لعواملَالدراسة

 .فقد صح اعتماده، والقول بتأثريه تأثري يف القول بالعام املراد به اخلصوص، ولو بسيطاً

بيان تأثريها يف القول بالعام املراد به اخلصوص يف القرآن : ذه العوامل هواملراد من ه إنَّ
الكرمي، وعند املفسرين دون غريهم من أهل العلوم الشرعية األخرى؛ وليس املراد هو 

أغلب هذه العوامل  ك ستجد أنَّجلميع مباحثه؛ لذا فإن ا شامالًاحلديث عن العامل حديثً
اليشترط أن  ، وكذلكية العامل بذلك؛ هلذا القصد واملرادا؛ وهلذا عدلت عن تسمعلوم

يكون املثال يف بيان هذا األثر صحيحاملراد هو بيان تأثري هذا العامل يف  ا؛ ألنَّا أو راجح
 وباهللا أستعني . القول بالعام املراد به اخلصوص

|    |    |   
 

 
 
 
 

 
 
 



مجعا ودراسة -القرآن وبيان أثره يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف   

  ١٢٦ 

 املطلب األول     

 غريب القرآن

إثبات تأثري علم غريب القرآن الكرمي يف القول مبفهوم العـام املـراد بـه    قبل البحث يف 
 :اخلصوص جيدر التنبيه إىل نقاط مهمة

مبعرفة  )١( معرفة مدلول مفردات القرآن الكرمي: معىن علم غريب القرآن هو أنَّ :األوىل
  )٢(.من علم معاين القرآن الكرمي معانيها؛ فهو جزٌء

غامضها وواضحها كما هو : تفسري املفردة القرآنية: املراد من الغريب هنا هو أنَّ :الثانية
    )٤(.وليس املراد املفردة غامضة املعىن فقط )٣(يف ذلك؛ فصنيع من ألَّ

يف القول بالعام املراد به اخلصوص  يف معرفة معىن لفظة من ألفاظ القرآن الكرمي أثراً إنَّ
 : ويتضح ذلك مبا يلي

 .]٢: البقرة [M  +   *  )(  '&   %  $  #L : يف قوله تعاىل

وعلى هذا يكون معـىن   )٦(وذلك باإلمجاع بني املفسرين؛ )٥(الشك،: معىن الريب هنا فإنَّ
اآلية نفي عموم الريب عن كتاب اهللا تعاىل؛ فلمد يف واقع الناس منجِا كان كذلك وو                                   

 

                                 
 ).١/٤٢٥(الربهان يف علوم القرآن للزركشي   )١(
 ). ٨١ص(مساعد الطيار . أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري القرآن الكرمي د  )٢(
حيث أورد )... ١٩٩ص(، )١٩٦ص(، )٦١٥ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين  :ينظر مثال  )٣(

 . ا واضحة املعىن لدى كل من يتكلم باللسان العريبألفاظً
مفاتيح التفسري : ولإلستزادة ينظر). ٨١ص(مساعد الطيار . أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري القرآن الكرمي د  )٤(

 ).١٣٤ص(، واملوسوعة القرآنية املتخصصة )٢/٦٢٧(للدكتور أمحد اخلطيب 
، مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين )٥٤ص(التبيان يف تفسري غريب القرآن البن اهلائم املصري   )٥(

 ).١/٦٨(، معاين القرآن وإعرابه أليب إسحاق الزجاج )٣٦٨ص(
 ). ١٤٤ص(حممد اخلضريي . اإلمجاع يف التفسري د  )٦(
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ن مل يؤمن به من الكفار واملنـافقني؛ قـال بعـض    ممن كتاب اهللا تعاىل م هو يف ريبٍ
  )١(.عند املؤمنني: به اخلصوص أي هذا العموم مراد إنَّ: املفسرين

 يب هنا؛ وإنْهذا القول بالعموم املراد به اخلصوص ما كان لوال معرفة معىن لفظة الر إنَّ
كان هذا القول قد ضعبيان أثر غريب القرآن على : املقصد هو فإنَّ )٢(املفسرين، فه بعض

 .القول بالعموم املراد به اخلصوص يف القرآن الكرمي

 .]١١٦: البقرة[ M  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |  {  zL : يف قوله تعاىل

بل هو  )٥(وهو أوىل معاين القنوت؛ )٤(وهذا هو األصل، )٣(الطاعة،: من معاين القنوت فإنَّ
هذه اللفظة ذا املعىن كان معىن  )٧(ر بعض املفسرينوملا فس )٦( هو أصل معىن القنوت،

كيف يكون : وهو مجيع من يف السماوات واألرض هللا طائع؛ فظهر ذا إشكالٌ أنَّ: اآلية
األمر كذلك، ويوجد ممن خلقه اهللا غري طائع، و المر بالعبودية له؟ ق 

 )٨(املراد به أهل الطاعة، بالعموم املراد به اخلصوص يف اآلية، وأنَّ: لقد نتج عن هذا؛ القولُ
ن يف القول بالعموم املراد به يالواضح الب ففي تفسري لفظة القنوت يف اآلية األثر )٨(الطاعة،

يف اآلية اخلصوص؛ فلوال ذلك املعىن؛ ملا كان للقول بالعموم املراد به اخلصوص وجه. 

 
 
 

                                 
 ).١/٨٣(الوجيز البن عطية احملرر   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
، التبيان يف تفسري غريب القرآن البن اهلائم املصري )٣٧٢ص(غريب القرآن البن عزيز السجستاين   )٣(

 ). ١٠٤ص(
 ). ٥/٤٥(تاج  العروس للزبيدي   )٤(
 ). ٢/٥٣٩(جامع البيان للطربي   )٥(
 ).٤/٦٤٤(، فتح القدير للشوكاين )١/١١٨(املسري البن اجلوزي  ، زاد )٥/٢٣٦(جامع البيان للطربي   )٦(
 ). ٢/٥٨٣(تفسري الطربي : قتادة السدوسي، وجماهد، السدي الكبري، وابن عباس ينظر: وهم  )٧(
 )١/٥٣٣(، البحر احمليط أليب حيان )١/١١٩(زاد املسري البن اجلوزي   )٨(
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فعلى هذا يكون  معىن  )١(اإلسالم؛: من معاين الفطرة اليت ذكرها بعض املفسرين جند أنَّ
رض هلذا القول عالناس مجيعهم مفطورون على اإلسالم من والدم؛ ولكن ي أنَّ: اآلية

ل فطرته إىل دبهذه الفطرة ال تبديل هلا، واملولود قد ت اهللا ذكر بأنَّ أنَّ: عارض، وهو
 فكيف حيل هذا اإلشكال ؟ ... يهودية، أونصرانية، أوجموسية

مما ياملراد بعموم الناس هنا القول بالعموم املراد به اخلصوص، وأنَّ: ل به هذا اإلشكالح :
 . املؤمنني خاصة

 :ريهيف تفس )٢()٤٨٩ت(قال أبو املظفر السمعاين 

)) أنَّ اآلية يف املسلمني خاصة :وهو ،من أهل املعاين ما ذكرناه من قبلح كثري وقد صح ،
 )٣()). وهو عموم مبعىن اخلصوص

مراد ا  هذه اآلية عامةٌ يف القول بأنَّ نيب أثر) فطرت اهللا ( لقد كان لتفسري لفظة 
بيان األثر: ما املراداخلصوص بقطع النظر عن رجحان ذلك من عدمه، وإن . 

 

 

 

                                 
، زاد )٦/٤٩٣(وهو قول جماهد بن جرب، وقتادة السدوسي، وعكرمة موىل ابن عباس، الدر املنثور للسيوطي   )١(

 ).  ١٥١/ ٦(املسري البن اجلوزي 
مفسر، من : بن أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي، أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار  )٢(

سري أعالم النبالء . وصنف تصانيف كثرية،خراسان، قدمه نظام امللك على أقرانه يف مروكان مفىت  العلماء باحلديث
 ).٧/٣٠٣(، األعالم للزركلي )١٤٣ص(، طبقات املفسرين لألدنه وي )١٩/١١٤(للذهيب 

 
 ). ٤/٢١١(تفسري القرآن أليب املظفر السمعاين   )٣(
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 M       ²  ±  °     ¯         ®  ¬  «  ª    ©  ¨§  ¦    ¥  ¤    ³L: ويف قوله تعاىل
 .]٢٨: الجاثیة[

  )١(:)٢٠٠ت(قال حيىي بن سالم 

 .اجلثو على الركب: أي )٢( )) هو خاص بالكفار(( 

 فإنَّ) ة مأُ( الذي جعله يقول هذا هو لفظة  فإنَّ -)٣(اكان مرجوح وإنْ -قوله هذا  إنَّ
  )٤(.ما اجلماعة الذين جيمعهم أمر: معناها هنا

مسلمها، : اليت تفيد العموم يف كل األمم) كل ( بعد صيغة  لقد جاءت هذه اللفظة نكرةٌ
 يف القول بالعموم املراد به اخلصوص يف أثر) أمة ( لتفسري كلمة  أنَّ: وكافرها، واملقصود

 .اآلية

 .]٨: العادیات[ M  ¤  £    ¢  ¡L : ويف قوله تعاىل

فهذا هو املعىن العام لكلمة اخلري؛ وملا كان  )٥(.رغب فيه الكلما ي كلُّ: معىن اخلري هو إنَّ
هذا املعىن العام ال يستقيم به تفسري هذه اآلية؛ كان القول بالعموم املراد به اخلصوص هو 

 .  الذي يستقيم به معىن اآلية
                                 

مفسر، فقيه، عامل باحلديث : تيم ربيعة، البصري مث االفريقيحيىي بن سالم بن أيب ثعلبة، التيمي بالوالء، من   )١(
ىل البصرة، فنشأ ا ونسب ولد بالكوفة، وانتقل مع أبيه إ،شرين من  التابعني  وروى عنهمواللغة، أدرك حنو ع

.  ه، فتويف يف عودته من احلج، مبصروحج يف آخر عمر، ر، ومنها إىل إفريقية فاستوطنهاورحل إىل مص، إليها
، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )٩/٣٩٦(، سري أعالم النبالء للذهيب )٨/١٤٨(األعالم للزركلي 

)١٣/٢٠٠ .( 
  
، والشوكاين )٨/٥٠(ونقله عنه أبوحيان يف البحر احمليط ) ٤/٢١٦(تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني  :ينظر  )٢(

 ).٥/١٥(يف فتح القدير 
 ، )٥/١٥(، فتح القدير للشوكاين )٨/٥٠(أليب حيان  البحر احمليط: ينظر   )٣(
، )٨٩ص(، غريب القرآن البن عزيز السجستاين )٨٦ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين : ينظر  )٤(

 ).  ٥/٨٨(احملرر الوجيز البن عطية 
 ).٣٠٠ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين   )٥(
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 :)١٤٢٠ت(قال عطية حممد سامل 

من قصر العام ولكنه هنا خاص باملال فهو من العام الذي أريد به اخلاص ... اخلري عام(( 
 )١()). املال فرد من أفراد اخلري ألنَّ ؛بعض أفراده على

أثر يف القول بالعموم املراد به اخلصوص، وهذا ) اخلري ( نرى هنا كيف كان لتفسري لفظة 
بيان : ا من موضوع الوجوه والنظائر؛ ولكن املقصود هنا تفسري اللفظة أيقد يكون قريب

ا يف القول بالعموم املراد به مؤثر ف كان املعىن عامالًمعناها دون ذكر وجوهها، و كي
 . اخلصوص يف القرآن الكرمي

يف معرفة غريب ألفاظ القرآن الكرمي األثر الواضح يف القول بالعام املراد به  أنَّ :النتيجة
 .اخلصوص يف القرآن الكرمي

|    |    |   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٤٤٨(تتمة أضواء البيان للشنقيطي   )١(
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  ١٣١ 

 املطلب  الثاين

 أسباب الرتول

  )١()).قول، أو فعل نزل قرآن عند وقوعه  كلُّ: (( سبب النزول هو إنَّ

وهذه األسباب قد كان هلا األثر البالغ يف القول بالعام املراد به اخلصوص يف القرآن 
 :الكرمي، يتضح هذا األثر مبا يلي

M  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È : يف قوله تعاىل
  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL] ١٧٣: انآل عمر[. 

يأيت احلديث عنها، وعن صحتها يف حينه؛  )٢(وي يف سبب نزوهلا عدة رواياتلقد ر
ن يف القول بالعموم املراد  به يسبب النزول له أثر واضح ب أنَّ: ولكن املقصود هنا هو

على سبب النزول عند  اخلصوص، وهنا اختلفت أقوال املفسرين يف املراد باخلصوص بناًء
 . منهم لٍكُ

 :يف املراد بالناس ثالثة أقوال: (( قال ابن اجلوزي

قاله  ،وأصحابه >ا لتخويف النيب هم ركب لقيهم أبو سفيان فضمن هلم ضمانأن :أحدها
  .ابن عباس وابن اسحاق

 .و مقاتل يف آخرين ،وعكرمة ،ه نعيم بن مسعود األشجعي قاله جماهدأن :والثاين 

 إنْ :ز وا املسلمني عن اخلروج وقالوايتجه >فقون ملا رأوا النيب هم املناأن :و الثالث
  )٣()).هذا قول السدي ،أتيتموهم يف ديارهم مل يرجع منكم أحد

                                 
اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي : ولإلستزادة ينظر). ١/١٠٥(خالد املزيين . احملرر يف أسباب نزول القرآن د  )١(

 ).٧١ص(، مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان )٢٩ص(، املوسوعة القرآنية املتخصصة )١/٦٧(
 ).٢/٣٨٨( ، الدر املنثور للسيوطي )٧/٤٠٤(جامع البيان للطربي : ينظرلإلطالع على هذه الروايات   )٢(
 ). ٢/٥٨(زاد املسري البن اجلوزي   )٣(
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  ١٣٢ 

لف يف تعيينه املفسرون على ما تاخلصوص؛ ولكن هذا اخلصوص اخ: املراد بالناس هنا إنَّ
 . على اختالفهم يف سبب النزول سبق إيراده بناًء

 :حممد سامل قال عطية

  )١()).وهو نعيم بن مسعود األشجعي ،فالناس األوىل عام أريد به خصوص رجل واحد(( 

: الذي جعل املفسرين يقولون ذا املفهوم يف هذه اآلية؛ وإن مل يصرح به أكثرهم هو إنَّ
النزول لآلية الكرمية سبب . 

«  ¼  ½    ¾  ¿  M   Ã  Â  Á  À : وقوله تعـاىل 

Ç  Æ  Å   Ä    Ê  É  ÈL    ] ٦١: آل عمران[. 

 : قال أبو حيان األندلسي

¼½    M ـيف اخلاصوالعام يراد به : ... منها ويف هذه اآلية ضروب من البالغة(( 
  ¾L   ٢()).اآلية(  

كر من ما ذُ: والذي جعل أبو حيان األندلسي يقول بالعام املراد به اخلاص يف هذه اآلية هو
  )٣(.نزوهلا سببِ

> مباهلة النيب  عموم اللفظ وخصوص السبب؛ ألنَّ: يف مسألة هذا ليس داخالًإن 
حتكي واقعة السبب، والسبب  فاآلية شلنصارى جنران كانت بعلي وبفاطمة وبالسبطني 

وهذا اخلصوص )أنفسنا ( ، و )نسائنا ( ، و )أبنائنا ( خصص املراد بعموم اآلية يف  ي ،
سبب النزول، هذا كله على القول بصحة سبب النزول،  أثرِما هو من املراد يف اآلية إن

                                 
 ).٢/٦٤٣(أضواء البيان للشنقيطي  تتمة )١(
 ). ٢/٥٠٤( البحر احمليط أليب حيان   )٢(
، تفسري القرآن العظيم البن كثري )٢٢٦ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : لإلطالع على سبب نزوهلا ينظر )٣(

)١/٥٥١ .(  
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 .وسوف يأيت مزيد بيان عن هذا يف حينه بإذن اهللا تعاىل

̀   M : يف قوله تعاىل  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V
     n    m  l  kj  i  h  g  f  e  d   c  b  aL 

   ]. ٩٣:المائدة[
 : قال أبو حيان األندلسي

 )١()). ومعناه اخلصوص ،اللفظ عام من سبب النزول أنَّوالظاهر  ((

: ه ملا نزل حترمي اخلمر قال قوم من الصحابةأن: وسبب النزول الذي عناه أبو حيان هو
ا، ويأكل امليسر؟  وحنو هذا فنزلت اآليةكيف مبن مات من٢(.ا، وهو يشر( 

ا خصوص من مات وهو  راديف القول بأن عموم اآلية م سبب النزول كان له أثر إنَّ
ا قبل التحرمي، فلو كانت اآلية ليس هلا سبب نزول؛ ملا كان هذا القول يف اآلية بأنها يشر

 . واهللا أعلم. عامة مراد ا اخلصوص له وجه يف اآلية

M  KJ      I  H   G   F  E  D : فـي قــوله تــعاىل  
 L           ML ]١٢: آل عمران[. 

فقدم املدينة مجع  ،قريشاً ببدر >ملا أصاب رسول اهللا : هنزول هذه اآلية أنجاء يف سبب 
وأسلموا قبـل   ،يا معشر اليهود احذروا من اهللا مثل ما نزل بقريش يوم بدر: اليهود وقال

وعهـد اهللا   ،ي نيب مرسل جتدون ذلك يف كتابكمفقد عرفتم أن ،ينزل بكم ما نزل م أنْ
فأصبت فيهم  ،ك لقيت قوماً أغماراً ال علم هلم باحلربال يغرنك أن يا حممد: إليكم فقالوا

M  E  D  :فـأنزل اهللا تعـاىل   ؛ا حنن النـاس أما واهللا لو قاتلناك لعرفت أن ،فرصة

                                 
 ).٤/١٨(البحر احمليط أليب حيان   )١(
، الدر املنثور للسيوطي )١٠/٥٧٧(، جامع البيان للطربي )٣٦٠ص(أسباب نزول القرآن  للواحدي : ينظر  )٢(

 . أما عن صحته فسوف يأيت احلديث عنه عند احلديث عن اآلية بإذن اهللا تعاىل). ٣/١٧٣(
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  ١٣٤ 

FL.)١(  

به خصوص يهود بين قينقاع؛ لذا فقد قال  مراداً) الذين كفروا ( فالسبب هنا جيعل عموم 
على اآليةا أبو حيان األندلسي  معقب: 

اخلطاب العام ويراد به اخلاص يف : ية أنواعاً من الفصاحة والبالغةوذكروا يف هذه اآل(( 
  )٢()). اليهود :على قول عامة املفسرين هم M F  EL: قوله

العموم املراد به اخلصوص بقطع النظر عن رجحانه من عدمه، : وهذا قول يف اآلية أي
به خصوص يهود بين قينقاع؛ وذا يظهر أثر  مراداً فالسبب هنا جعل العموم يف اآلية

 . سبب النزول يف القول بالعام املراد به اخلصوص

M  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó : يف قوله تعاىل

    à      ßL ]١٠٠: آل عمران[. 

 ...وذكروا يف هذه اآليات من فنـون البالغـة والفصـاحة    : ((قال أبو حيان األندلسي
 :على قول اجلمهور أنـه  MÓ Ô ÕLوإطالق العموم واملراد اخلصوص يف 

 )٣()). واخلزرج ،خطاب لألوس

 هذا القول للجمهور على ما ذكره أبو حيان األندلسي هو سبب نزول اآلية  وسبب
 .اهلا سبب سياق اآلية يوحي بأنَّ وذلك؛ ألنَّ

 

                                 
، )١/٣٠٣(ين خالد املزي.، احملرر يف أسباب نزول القرآن د)٢١٨ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : ينظر  )١(

وسوف يأيت مزيد بيان عن هذا السبب بإذن ). ٣/٥٠(، السرية النبوية البن هشام )٦/٢٢٧(تفسري الطربي 
 . اهللا

 ). ٢/٤١٥(البحر احمليط أليب حيان   )٢(
 ). ٣/١٨(املصدر السابق   )٣(
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 : قال حممد الطاهر ابن عاشور

 )١()). على حادثة حدثت وأنّ لنزوهلا سبباً ذن بأنها جرتوسياق اآلية مؤ(( 

األوس واخلزرج أطاعوا شاس بن قيس، أو يهوديا آخر ملا  أنَّ: وقد جاء يف سبب نزوهلا
أثار بينهم أحقاد اجلاهلية، وحروا اليت كانت بينهم حىت تبادروا إىل السالح، والقتال  أنْ

عن دعوى اجلاهلية اليت تداعوا هلا،  >ومعه املهاجرون فنهاهم  >فجاء رسول اهللا 
٢(.افندم األوس واخلزرج على ما مهوا به، ووضعوا السالح، وبكوا، وعانق بعضهم بعض( 

 :ومباسبق من األمثلة السابقة نتوصل إىل النتيجة التالية

به اخلصوص يف القرآن ن يف القول بالعموم املراد يسبب النزول له األثر الواضح الب أنَّ
من صحة للسند، وصراحة يف : هذا األثر يتوقف على أمور تتعلق بالسبب الكرمي، وأنَّ

 .  الصيغة

|    |    |   
 

 
  
 

 
 
 

                                 
 ). ٤/٢٨(التحرير والتنوير البن عاشور    )١(
، الدر املنثور للسيوطي )٢٤٢ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : لإلطالع على سبب النزول ينظر  )٢(

 .وقد ذكرته بتصرف ).٢/٢٧٨(
الغرض من  لآلية عدة أسباب للنزول فإين أحيل، وقد أذكره بتصرف؛ ألنَّ فإذا كان سبب النزول فيه طول، أو أنَّ 

عموم املراد به اخلصوص يف اآلية، أما عن السبب فسوف يأيت ذكره هو إثبات أثر سبب النزول يف القول بال
 .احلديث عنه عند دراسة اآلية بإذن اهللا تعاىل
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 املطلب الثالث 

  تعيني املبهمات

يف القول بالعموم املراد به اخلصوص يف القرآن الكرمي، وقبل  لعلم تعيني املبهمات أثر إنَّ
 :إيضاح ذلك جتدر اِإلشارة إىل أمور مهمة منها

ما أمه القرآن من األمساء؛ لعدم احلاجة إىل تعيينه : (( علم املبهمات هو أنَّ :األول
((،)١( وقد يكون اإلسم هذا للَعم، أو نباتأو حيوان ،أو ، أو زمان ،مكان .)٢(   

أسباب النزول، : ومن النقل )٣(علم املبهمات مرجعه النقل إذ الجمال للرأي فيه، أنَّ :الثاين
 . وقد سبق معنا ذكره، فال أذكره يف هذا املطلب

هم ولو مل فْعن معرفة املعىن الواجب لآلية، فاآلية ت معرفة املبهم يف القرآن زائد أنَّ :الثالث
يرف املبهم، ويفع قصة اسم الشجرة اليت ن٤(.ه عن أكلها خري مثالهي آدم وزوج(   

عن  كان أغلب هذه الفوائد خارج يف التفسري، وإنْ يف معرفة املبهات فوائد أنَّ :الرابع
أنَّ حد املبهم؛ فإننا جند املؤلفني يف هذا قد عدوا هذا الغالب عن حد املبهم من  اخلارج

 )٥(.املبهمات

 

                                 
 ). ٢/٧٥٦(أمحد اخلطيب .مفاتيح التفسري د  )١(
النوع السبعون، الربهان يف علوم القرآن ) ٢/٣١٤(اإلتقان يف  علوم القرآن للسيوطي : لإلستزادة ينظر  )٢(

النوع ) ٧/١٠٤(النوع السادس، الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن البن عقيلة املكي ) ١/٢٣٦(للزركشي 
صلة اجلمع وعائد التذييل ملوصول الرابع والثالثون بعد املئة، مفحمات األقران يف مبهمات القرآن للسيوطي، 

 .  كتايب اإلعالم والتكميل أليب عبداهللا البلنسي
 ). ٢/٣١٥(اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي   )٣(
مقدمة التفسري ضمن جمموع الفتاوى البن تيمية : ، ولإلستزادة ينظر)١/٥٢٠(تفسري الطربي : ينظر  )٤(

)١٣/٣٤٥  .( 
 ). ١٩٦ص(مساعد الطيار .أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري القرآن الكرمي د  )٥(



مجعا ودراسة -القرآن وبيان أثره يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف   

  ١٣٧ 

!  "  #  $%  &  '  )  (  *  +   ,  -  M : يف قوله تعاىل
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 : قال ابن عطية األندلسي

)) واخذا اخلطاب فقيلت وذريتهم ،وإبليس ،وحواء ،آدم :لف يف املقصود،                   
وخوطبا  ،إبليس ال يأتيه هدى ألنَّ ؛ظاهره العموم ومعناه اخلصوص يف آدم وحواء :وقيل

  )١()). ا هلمابلفظ اجلمع تشريفً

ام اخفمعرفة املخاطب يف اآلية مبهمة، وهذا اإلاملراد به  لف يف تعيينه، فعلى القول بأنَّت
آدم وحواء؛ كان القول بالعموم املراد به اخلصوص هو الناتج عن هذا التعيني هلذا املبهم 

دم وحواء؛ بل على العموم، وهو األصل كما هو القول األول مل فلو كان التعيني بغري آ
صحيح يكن للقول بالعموم املراد به اخلصوص يف اآلية وجه . 

  ].٣٩: آل عمران[ M  9  8  7   6  5  4  3L : يف قوله تعاىل

 : قال الشنقيطي

 ملعالعلماء األصول  ل به بعضثَّوم. أطلق املالئكة وأراد جربيل: قال بعض العلماء ((
 )٢()). جربيل ه أراد بعموم املالئكة خصوصإن: املراد به اخلصوص قائالً

 : وقال السيوطي

   )٣(.)) أخرجه ابن جرير. جربيل: قال السدي ((

 

 
                                 

  ). ١/١٣١( احملرر الوجيز البن عطية  )١(
 . طبعة دار عامل الفوائد) ٤/٢٧٠(أضواء البيان للشنقيطي   )٢(
 ).   ١/٢٨٣(طبعة بوالق، تفسري مبهمات القرآن للبلنسي ) ١٣ص( مفحمات األقران للسيوطي   )٣(
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فهذا القول بالعموم املراد به اخلصوص كان نتيجة القول بتعيني املبهم الذي يف اآلية، 
ى تعيني املبهم يففأد اآلية إىل القول بالعموم املراد به اخلصوص، فهذا أثر واضح بني . 

M  E    D  C  BA  @  ?  >  =  <   ;  :   9 : يف قولـه تعــاىل 
  K  J  I  H  G    FL ]٥٤: النساء.[ 

 :قال  السيوطي

وذلك  )١(،)) خاصة >الناس يف هذا املوضع النيب : أخرج ابن جرير عن عكرمة قال ((
  )٢(.اليهود قد حسدوه على الرسالة بأنَّ

هذا األثر عن عكرمة يعني املبهم يف اآلية؛ فلما كان تعيينه خباص، واملبهم عام كان  إنَّ
القول بالعموم املراد به اخلصوص هو الناتج عن هذا التعيني؛ فظهر ذا أثر تعيني املبهم يف 

 .القول بالعموم املراد به اخلصوص يف القرآن الكرمي

 : قال عطية حممد سامل

M   9  :على نعمة الوحي إليه، كما يف قوله تعاىل >واملشركون حسدوا رسول اهللا (( 
A  @  ?  >  =  <   ;  : L         والناس هنا عام أريد بـه اخلصـوص ،

  )٣()). >وهو النيب 

 
 
 
 

                                 
 ). ١٧ص(مفحمات األقران يف مبهمات القرآن للسيوطي   )١(
 ). ١/٣٣١(تفسري مبهمات القرآن للبلنسي   )٢(
 ). ٢/٦٤٢(تتمة أضواء البيان للشنقيطي   )٣(
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بهم غري معني هل مM²±°¯L :قوله يف هذه اآليات الكرمية جند أنَّ
 هم عموم النصارى، أم أناس منهم خمصوصون ؟

 : ل السيوطيقا

وأصحابه من  ،ا مع جعفرءوهم الوفد الذين جا: عن جماهد قالأخرج ابن أيب حامت  ((
أبرهة، وأمين، : وقد مساهم مجاعة، منهم إمساعيل الضرير يف تفسريه... أرض احلبشة

 )١()). وإدريس، وإبراهيم، واألشرف، ومتيم، ومتام، ودريد، وحبريا، ونافع

 )٢(:)٥١٨ت(وقال السهيلي 

بكوا مما عرفوا من  >هم وفد جنران، وكانوا نصارى، فلما مسعوا القرآن من النيب (( 
، وكان قدومهم عليه مبكة، وأما الذين قدموا عليه احلق، وآمنوا، وكانوا عشرين رجالً

 )٣()).باملدينة من النصارى من عند النجاشي فهم آخرون 
بل املراد به اخلصوص بقرينة احلس هذا العموم غري مراد؛  بيان أنَّ: املقصد من هذا هو إنَّ

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,   M :قوله فإنَّ
                                 

 ). ٢٣ص(مفحمات األقران للسيوطي    )١(
لد يف مالقة، عمي و، حافظ، عامل باللغة والسري، ضرير :عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد اخلثعمي السهيلي  )٢(

، وله وأكرمه، فأقام يصنف كتبه إىل أن تويف ا ،ونبغ، فاتصل خربه بصاحب مراكش فطلبه إليها، سنة ١٧وعمره 
، تذكرة )٣٢ص(، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة للفريوزآبادي )٣/١٣(األعالم للزركلي . مصنفات جليلة
 ).٤/٩٦(احلفاظ للذهيب 

 
 ). ١/٤١١(تفسري مبهمات القرآن للبلنسي   )٣(
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0/.-L فكان الضمري يف  ؛ال يكون من مجيع النصارىM" L  ظاهره
 . فيمن آمن من هؤالء القادمني من أرض احلبشة: اخلصوصبه واملراد  ،العموم

 : قال ابن عطية

 الضــمري يف اآليــة M ('&%$#"!L   :تعــاىل وقولــه(( 

M"L ومعناه اخلصوص فيمن آمن من هؤالء القادمني مـن أرض  ، ظاهره العموم
  )١()). وليس كل النصارى يفعل ذلك ؛اآمن :وقالوا ،احلبشة إذ هم عرفوا احلق

 :ومبا سبق ذكره من األمثلة ميكن التوصل إىل النتيجة التالية

هذا العلم  يف القول بالعام املراد به اخلصوص يف القرآن الكرمي، وأنَّ راًلعلم املبهمات أث أنَّ
 واهللا أعلم . الغريب، وأسباب النزول، وقد سبق بياا: كـ يشترك يف علومٍ

|    |    |   
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 ). ٢٢٧-٢/٢٢٦(احملرر الوجيز البن عطية   )١(
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 املطلب الرابع
 احلذفإجياز 

مجع : واإلجياز هو )١(،من بالغة القرآن الكرمي، وإعجازه وجود اإلجياز واإلطناب فيه إنَّ
 )٢(.املعاين املتكاثرة حتت اللفظ القليل مع اإلبانة، والفصاحة

 : وهو ضربان

ويكون بتضمني العبارات القصرية معاين  )٣(وهو ماال حذف فيه،: إجياز القصر :األول
 )٤(.قصرية من غري حذف

 )٥(وهو مايكون حبذف جزء مجلة، أو مجلة، أو أكثر من مجلة؛: إجياز احلذف :الثاين
  )٦(.ولكن مع قرينة تعيني احملذوف

  )٨(.له فوائد بالغية كثرية كما أنَّ )٧(،العقل: وللحذف أدلة أمهها

 يف القول بالعموم املراد له أثراً الذي يعنينا من هذا املطلب هو إجياز احلذف، وكيف أنَّ إنَّ
 . به اخلصوص يف القرآن الكرمي

 يكون من أقسامه، وإنْ ه ينبغي أنْر بالتعميم، وأنعشإجياز احلذف ي جتدر اإلشارة إىل أنَّ
 . أي مجهورهم )٩(:مل يذكره األصوليون

                                 
 ). ٣٣٣-١/٢٩٣(معترك األقران يف إعجاز القرآن للسيوطي : ينظر  )١(
 ). ٢٤٢ص(البالغة الواضحة لعلي اجلارم وآخر   )٢(
 ). ١٨٤ص(اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين   )٣(
 )٢٤٢ص(الواضحة لعلي اجلارم وآخر البالغة   )٤(
 ). ١٥٤ص(حممد أبو موسى .، خصائص التراكيب د)١٨٧ص(اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين   )٥(
 ).٢٤٢ص(البالغة الواضحة لعلي اجلارم وآخر   )٦(
 ). ١٩٤ص(اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين : للتوسع ينظر  )٧(
 ). ١/٣٠٥(للسيوطي معترك األقران : للتوسع ينظر  )٨(
 ). ٢٤٥ص(، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد البن بدران )١/٣٣١(إرشاد الفحول للشوكاين : ينظر  )٩(
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مسكوت عنه جيب  داللة اللفظ على معىن: داللة اإلقتضاء من إجياز احلذف وهي إنَّ
لداللة  )٢(وهو من تقسيم احلنفية )١(،ا، أوعقالًتقديره؛ لصدق الكالم، أو لصحته شرع

 .ضمن احلديث عن هذا املطلبمنها يدخل  وكلٌّ )٣(األلفاظ، وهو على ثالثة أنواع،

!  "  #  $  %  &  '   )  (    M : يف قوله تعـاىل 
*L  ]٢٣٤: البقرة[ . 

حمذوف يشمل مجيع معاين التربص من الطيب، ) يتربصن ( متعلق الفعل يف هذه اآلية جند 
بالتربص عن النكاح، فجعل  )٤(ه بعض املفسرينوالزينة، واملبيت؛ ولكن هذا العموم خص

 . عموم التربص مراد به خصوص النكاح دون غريه

 : قال الطربي

 ))أمر املتوفَّاهللا تعاىل ذكره، إمنا  قائلو هذه املقالة بأنَّ لَّواعتص عن النكاح، ى عنها بالترب
 )٥()). وجعلوا حكم اآلية على اخلصوص

يف جعل عموم اآلية على اخلصوص، فلو مل يكن  ى أثرقتضفهنا كان لتقدير احلذف، واملُ
يف اآلية مثة تقدير للمحذوف مل يكن للقول بالعموم املراد به اخلصوص وجه . 

         M h   gf  e  d  p  o  n  ml  k  j  i: يف قوله تعاىل

  qL ]١١٥: البقرة[. 

   

                                 
 ). ٣٧٥ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )١(
، اإلحكام يف أصول )١/١١٨(، كشف األسرار لعالء الدين البخاري )١/٢٤٨(أصول السرخسي : ينظر  )٢(

 ).٣/٧٢(األحكام لآلمدي 
 ).٣٧٦-٣٧٥ص(املصدر السابق   )٣(
 ). ٥/٨٦( جامع البيان الطربي . وهو مروي عن ابن عباس واحلسن البصري  )٤(
 ). ٥/٨٦(جامع البيان الطربي   )٥(
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يشمل عموم املكان  MihL: العموم يف اآلية الناشيء عن احلذف يف قوله إنَّ
ها منسوخة باألمر وجه اهللا؛ وهلذا قال من قال بأن ميف األمر بالتوجه للصالة، وأنه ثَ

 : فعن هذا املوضوع يقول الطربي )١(بالتوجه إىل الكعبة،

 ))فالصواب  ول يف هذه اآلية ناسخة أم منسوخة، أم ال هي ناسخة وال منسوخة؟ا القفأم
 )٢()). ، واملراد اخلاصإنها جاءت جميء العموم: أنْ يقال فيه من القول

 :واخلصوص املراد من هذا العموم يقول عنه الطربي

           ال سريكم أينما تولوا يف ح: تملحم MlkjihLm :ولهق وذلك أنَّ ((
يف صالتكم التطوع، ويف حال مسايفتكم عدوكم، يف تطوعكم  يف أسفاركم،

ة قبل مثَفَ ؛فأينما تولوا  من أرض اهللا فتكونوا ا: وحمتمل...  وجه اهللا مثَ، فَومكتوبتكم
: وحمتمل... الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها ، ألنَّاهللا اليت توجهون وجوهكم إليها
 )٣()). فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم ؛فأينما تولوا وجوهكم يف دعائكم

ه عام مراد به اخلاص ما كان لوال هذا فهذا القول الصواب الذي ذكره الطربي، وأن
لوال  وجه التقدير للمحذوف من لفظ اآلية، وكذلك ما كان للعدول عن القول بالنسخ

٤(.النسخ ال يثبت باالحتمال ه من املعلوم أنَّهذا التقدير للحذف؛ ألن( 

         ´  M  ¾  ½  ¼»  º     ¹  ¸  ¶  µ : يف قوله تعاىل
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ومعناها اخلصوص يف الوالدين  ،هي حمكمة، ظاهرها العموم: فقيل : ((قال ابن عطية
 )٥()). ويف القرابة غري الورثة ،والعبدين ،كالكافرين :اللذين ال يرثان

                                 
 ). ١٨ص(الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز أليب عبيد القاسم بن سالم   )١(
 ). ٢/٥٣٣(جامع البيان للطربي   )٢(
 ). ٥٣٤-٢/٥٣٣(جامع البيان للطربي   )٣(
 ). ٢/٧٢٨(خالد السبت . قواعد التفسري د: ينظر  )٤(
 ). ١/٢٤٨( احملرر الوجيز البن عطية   )٥(
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ر ألجل دفهذا القول يف اآلية مل يكن له وجه لوال تقدير حمذوف، وهذا احملذوف إمنا قُ
هذه اآلية حمكمة غري منسوخة على ما سيأيت البسط فيه يف حينه بإذن اهللا : القول بأنَّ

 .تعاىل

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  M ويف قوله تعاىل 
 7  6  5  4   3  2  1    0  /  .  -    ,  +   

  8L ]٦٢: البقرة[. 

من العلماء يف التفسري، فذكروا فيها               لت على كثريٍكشهذه اآلية مما است إنَّ
            )١(.أقواالً

 .هم املنافقون: أي )٢(املراد بعموم املؤمنني خصوص من آمن بلسانه دون قلبه أنَّ: منها

الذين آمنوا  إنَّ: ه؛ فيكون املعىنله قولُ حصا حىت ير حمذوفًدقَ: إن قائل هذا القول
 .بألسنتهم؛ ولكن هذا القول بعيد يف التأويل

  : قال ابن عاشور

 ( )M: وإجراء قوله يف عداد هؤالء، M #"Lوقد استشكل ذكر (( 

*L    هم مؤمنونعليهم معخصوص ، فقيل أريد به فذكرهم حتصيل للحاصل ،أن
ومها جوابان يف غاية : مث قال) مث ذكر قوال آخر( وهم املنافقون ،بألسنتهم فقط املؤمنني

 )٣()). البعد

M  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë : يف قوله تعاىل
Ú           Ù  Ø×  Ö    Ý  Ü  ÛL ]٥٨: اإلسراء .[ 

                                 
 . حتقيق عبدالعزيز خليفة) ١/٢٣٩(تفسري آيات أشكلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية : للتوسع ينظر  )١(
 ). ١/٥٣٩(التحرير والتنوير البن عاشور   )٢(
 .املصدر السابق  )٣(
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وال بد؛ وإال ) ظاملة ( ه البد من تقدير كلمة على القول باخلصوص يف هذه اآلية؛ فإن إنَّ
فإنه اليصور ذلك القول بإرادة اخلصوصت . 

 :قال ابن عطية

  )١()). ظاملة M   Í  Ì  ËLاملراد اخلصوص  :وقيل(( 

القول بالعموم املراد به اخلصوص يف القرآن الكرمي ال يتأتى إال بعوامل  أنَّ :واخلالصة
عامل إجياز احلذف، فقد رأينا األثر الذي حيدثه احلذف يف القول بالعموم املراد به : منها

 واهللا أعلم. اخلصوص يف اآليات السابقة

|    |    |   
 

 
 
 

                                 
 ).٣/٤٦٦(احملرر الوجيز البن عطية   )١(
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أثر غياب املفهوم : الثالثاملبحث 

 . الصحيح للعام املراد به اخلصوص يف القرآن الكريم
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 املبحث الثالث

  أثر غياب املفهوم الصحيح للعام املراد به اخلصوص يف القرآن الكرمي
مل ختالط ألسنتهم العجمة، ففهموه  لقد نزل القرآن الكرمي بلغة العرب الفصيحة على قومٍ 

م شذوذات املنحرفني من حق فهمه، وتأولوه على ما فهموه، فلم توجد يف تأويال
 .معتزلة، ورافضة، وخوارج

أمتم  ث أنْلقد سبق معنا بيان مفهوم العام املراد به اخلصوص، وها أنا أحاول يف هذا املبح
ذلك ببيان أثر هذا الغياب هلذا املفهوم الصحيح يف تفسري القرآن الكرمي حىت تكتمل 

 .الفكرة، ويتضح املفهوم، فبضدها تتبني األشياء
وهلم طرق يف احنرافام تتعدد، وأسباا تتجدد،  املتتبع ألحوال األمم السابقة جيد أنَّ إنَّ

 .يسترون به احنرافهم علوا الحنرافهم غطاًءتأويل احنرافام، وتربيرها حىت جي
ر فاليهود بر: مفهوم العام املراد به اخلصوص: روا ا إحنرافاممن تلك الطرق اليت بر وإنَّ
بعضا خصوص العرب،  >عموم دعوة النيب  بأنَّ: بالقول >ه مبحمد هم كفر مراد

 M  y  x  w  v  u  t  s   rL : ففي تفسري قوله تعاىل
 . اآلية ]١٥٨: األعراف[

 : قال حممد الطاهر بن عاشور
ل ختصيص ، لرفع احتمانصاً على العمومال الد ) مجيعاً( وتأكيد ضمري املخاطبني بوصف((

، نيبء  >حممداً  من اليهود فريقاً كانوا يزعمون أنَّ ، فإنَّرسالته بغري بين إسرائيل
 :وهو يهودي ،دولذلك ملا قال رسول اهللا البن صيا ؛العرب خاصةويزعمون إنه نيبء 

وقد ثبت من مذاهب  ،رسول األميني أشهد إنك: أتشهد أين رسول اهللا، قال ابن صياد
وهم أتباع أيب عيسى األصفهاين ،اليهود مذهب فريق من يهود أصفهان يدعون بالعيسوية

 )١()). إىل بين إسرائيل ال ةالعرب خاصحممداً رسول اهللا إىل  بأنَّ:اليهودي القائل

                                 
دار الفكر، واللباب البن عادل ) ٣/١٩٥(مفاتيح الغيب للرازي : ،وينظر)٩/١٣٩(التحرير والتنوير   )١(

 ).  ٤/١٨٣(، البحر احمليط أليب حيان )٢/٢٧٦(
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مسألة الوعد والوعيد يف : عمل فيها مفهوم العام املراد به اخلصوصتاليت اس من املسائل إنَّ
 )١(املعتزلة،: مرتكب الكبرية، وهي من املسائل الكربى اليت اختلف فيها أهل القبلة

فريق منها استعمل مفهوم العام  مع أهل السنة واجلماعة، فكلُّ )٣(واملرجئة، )٢(واخلوارج،
رنا ابن عاشور عند تفسريه لقوله فعن هذه القضية خيباملراد به اخلصوص؛ لتربير اعتقاده، 

M x  w  v   u  t  s  r   ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y : تعاىل

   §      ¦  ¥L   ]فيقول، ] ٤٨:النساء : 

ره، فهذا خملّد كافر مات على كف: أربعة أصنافالناس : وتلخيص الكالم فيها أن يقال ((
فهو يف اجلنة حمتوم عليه  ؛ومات على ذلك ،، ومؤمن حمسن مل يذنب قطيف النار بإمجاع

هاء ومجهور فق ،فهذا عند أهل السنة ،وتائب مات على توبته ،حسب الوعد يف اهللا بإمجاع
فقالت : اخلالف هذا هو موضعف ؛، ومذنب مات قبل توبتهاألمة لَاحق باملؤمن احملسن

، وجعلوا آيات الوعيد كلّها خمصصة ئاتهوال تضره سي ،هو يف اجلنة بإميانه: املرجئة
فهو يف  ،حب كبريةإذا كان صا: وقالت املعتزلة ،وآيات الوعد عامة يف املؤمنني ،ربالكفا

يف النار خملّد وال فهو أو صغرية  ،إذا كان صاحب كبرية: وقالت اخلوارج  ،النار ال حمالة
، وجعلوا آيات احملسن واملؤمن التائب ، وجعلوا آيات الوعد كلّها خمصصة باملؤمنإميان له

                                 
إحدى الفرق اليت خالفت أهل السنة واجلماعة ورأسها كان واصل بن عطاء واختلف يف سبب تسميتهم   )١(

التوحيد والعدل : أشهرها اعتزال واصل بن عطاء لس احلسن البصري وهم فرق شىت جتمعها أصول مخسة
املوسوعة امليسرة يف : ادة ينظرلإلستز. واملنزلة بني املنزلتني والوعد والوعيد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

، مقاالت اإلسالميني لألشعري )١/٤٢(، امللل والنحل للشهرستاين )١/٦٤(األديان واملذاهب املعاصرة 
)١/٢٣٥ .( 

بعد قصة التحكيم املشهورة وهم فرق شىت جيمعهم تكفري علي  طهم فرقة خرجت على علي بن أيب طالب   )٢(
وتكفري مرتكب الكبرية وأنه خملد يف النار واخلروج على األئمة إذ   شوعثمان واحلكمني وأصحاب اجلمل 

مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري : لإلستزادة ينظر. هم ظلموا وجاروا وهلم عدة تسميات
   ). ٣٧ص(، الفرق بني الفرق للبغدادي )١١٣/ ١(، امللل والنحل للشهرستاين )١/١٦٧(

بأن : اليضر مع اإلميان معصية كما الينفع مع الكفر طاعة وقالوا: إلميان فقالواهم فرقة أخرت العمل عن ا  )٣(
لإلستزادة . اجلهمية: اإلميان هو اعتقاد القلب فقط، ومنهم من أضاف معه النطق، وهم فرق شىت أشهرها

 ، مقاالت اإلسالميني)١/١٣٨(، امللل والنحل للشهرستاين )١٧٨ص(الفرق بني الفرق للبغدادي : ينظر
 ).١/٢١٣(لألشعري 
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 ،آيات الوعد ظاهرة العموم: امة يف العصاة كفاراً أو مؤمنني؛ وقال أهل السنةالوعيد ع
%    #     $  !  "   M : لوجهه بسبب تعارضها كقوله تعاىل وال يصح نفوذ كلّها

   '  &  )  (L ]قوله، و]اللیل سورة : M      §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡
  ¨L ]أنْ نقول  ]٢٣: الجن إنّ آيات الوعد لفظها لفظ العموم، واملراد به : فال بد
 العفو عنه دون تعذيب من ، وفيمن سبق يف علم اهللا تعاىليف املؤمن احملسن: اخلصوص

، وفيمن سبق علمه موم واملراد به اخلصوص يف الكفرةع ، وأنّ آيات الوعيد لفظهاالعصاة
  )١( )). تعاىل أنه يعذّبه من العصاة

املعتزلة، واخلوارج، واملرجئة؛ : غياب املفهوم الصحيح للعام املراد به اخلصوص لدى إنَّ
من نصوص : أقوى هم هذه معارضناتج عن اإلحنراف يف اإلعتقاد؛ لذا عارض أقوالَ

الكتاب، والسنة فآمنوا ببعض الكتاب، وتركوا بعضه؛ خبالف أهل السنة الذين ردوا 
اعتقادهم، ومل يضربوا كتاب اهللا بعضه  املتشابه إىل احملكم، وعملوا بالكتاب كله؛ فصح

 .القول الصحيح: ببعض، فكان قوهلم بالعام املراد به اخلصوص يف آيات الوعد والوعيد هو
مسألة األمساء : عمل فيها مفهوم العام املراد به اخلصوصاليت است من املسائل كذلكو 

فهم جيعلون  )٢(األشاعرة،: السنة واجلماعة منهم فيها أهلَ والصفات؛ فقد خالف طوائف
اإلرادة، أو مبعىن بعض املخلوقات من النعم، : احملبة والرضا، والغضب والكراهية مبعىن

M   R  Q  PO  N  M   L  K  J : تفسري قوله تعاىل ففي )٣(والعقوبات،

Y   X  W  V  UT  S L ]٧: الزمر[ . 
من استدل ا على نفي صفة : اختلفت تفسريات الناس ملعىن الرضا بالكفر يف اآلية فمنهم

                                 
 ). ٥/٨١(التحرير والتنوير   )١(
فرقة كالمية إسالمية تنسب أليب احلسن األشعري الذي خرج على املعتزلة وقد اختذت األشاعرة الرباهني   )٢(

والدالئل العقلية والكالمية وسيلة حماججة خصومها من املعتزلة والفالسفة وغريهم إلثبات حقائق الدين 
). ١/٨٣(واملذاهب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األديان . والعقيدة اإلسالمية على طريقة ابن كالب

. ، األشاعرة عرض ونقد و منهج األشاعرة يف العقيدة د)١/٩٣(امللل والنحل للشهرستاين : ولإلستزادة ينظر
 .   سفر احلوايل

 ). ٣١ص(التدمرية البن تيمية   )٣(
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 . ا كما هو صنيع املعتزلة يف نفي الصفاتالرضا مطلقً
 )١( :)٤١٥ت(قال القاضي عبداجلبار 

ة، فلو كان ادالرضا يرجع يف املعىن إىل اإلر ه تعاىل ال يريد املعاصي؛ ألنَّأن ويدل على((
 املريد ال يصح أنْ ا به؛  ألنَّيكون راضي للكفر كما قاله القوم؛ لوجب إذا وقع أنْ مريداً

 )٢()).ا به يكون راضي فيقع ذلك األمر على ما أراده  إال وجيب أنْ يريد من غريه أمراً
األشاعرة : نكري املعتزلة على من شاهم يف جعل معىن الرضا مبعىن اإلرادة، وهم لقد اشتد

من عباده، وهم املؤمنون؛ كما جعله املعتزلة حىت ال  حيث جعل األشاعرة ذلك يف خاص
 .يقع األشاعرة يف نفي صفة اإلرادة، وهم يثبتوا يف األصل

 )٣(:)٥٣٨ت(قال الزخمشري 
))هذا من : واة ليثبت هللا ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده الكفر فقالل بعض الغولقد متح

M  l  k  j :وما أراد إال عباده الذين عناهم يف قولهالعام الذي أريد به اخلاص،
 o  n  mLيريد املعصومني كقوله تعاىل: M  %  $  #  "  !L  تعاىل اهللا
  )٤(.))عما يقول الظاملون

وقعت هلم  كان من شبهةهذا القول بالعام املراد به اخلصوص يف اآلية من األشاعرة  إنَّ 
وصف اهللا تعاىل بصفة الرضا اليت يلزم منها مشاة صفات : يف باب الصفات، وهي

                                 
كان شيخ املعتزلة يف  ،قاض، أصويل: د ابادي، أبو احلسنيعبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار اهلمذاين االس)  ١(

وسار ذكره  طويالً عاش دهراً أي الشافعية: وال يطلقون هذا اللقب على غريه قاضي القضاة،بوهم يلقبونه  عصره
تاريخ )١/١٠٤(األعالم للزركلي . له تصانيف كثرية  القضاء بالري، ومات فيهاا شافعي املذهب ويلوكان فقيه ،

 ). ٥/٩٧(قات الشافعية الكربى للسبكي ، طب)١١/١١٣(بغداد للخطيب البغدادي 
 
 ). ٣٢٠ص(تنزيه القرآن عن املطاعن للقاضي عبداجلبار   )٢(
لعلم من أئمة اكبري املعتزلة : ، جار اهللا، أبو القاسمالزخمشريحممود بن عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي )  ٣(

، فجاور ا زمنا فلقب جبار اهللا وسافر إىل مكة) من قرى خوارزم(ولد يف زخمشر  داببالدين والتفسري واللغة واآل
األعالم للزركلي . وله مصنفات كثرية فتوىف فيها) من قرى خوارزم(انية وتنقل يف البلدان، مث عاد إىل اجلرج

 ).٢٠/١٥١(، سري أعالم النبالء للذهيب )٢/٢٧٩(، بغية الوعاة للسيوطي )٧/١٧٨(
 
 . رفةدار املع) ٩٣٥ص(الكشاف للزخمشري   )٤(
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كذا  -املخلوقني؛ فجعلوها مبعىن اإلرادة اليت ال يلزم من وصف اهللا ا مشاته للمخلوقني 
وا ولو أمعنوا النظر لسو(( القول يف األوىل كالقول يف األخرى  احلق أنَّ وإال فإنَّ -زعموا 

١()).قوا بني املختلفات كما تقتضيه املعقوالت بني املتماثالت، وفر(  

 .]١٠١: األنعام[ M  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ    Ø  ×L : ويف قوله تعاىل

 : قال القرطيب

))  MÙ    Ø  × L وال يدخل يف ذلك  ،العاملخلق  :عموم معناه اخلصوص أي
 )٢(.)) وال غريه من صفات ذاته ،كالمه

إثبات  ما يعتقده املعتزلة من أنَّ: الذي دعا القرطيب بالقول باخلصوص يف هذه اآلية هو إنَّ
: صفة الكالم، فقالوا قالتهم املشهورة: صفات اهللا تعاىل يقتضي التشبيه، والتمثيل، ومنها

يت املعتزلة، وغريهم من ه شيء، واهللا خالق كل شيء، وإمنا أُالقرآن خملوق؛ ألن بأنَّ
التشبيه، وغريه حيث ظنيستلزم التماثل من كل وجه، وهذا  وا أن اشتراك شيئني يف لفظ

  )٣(.اتفاق األمساء ال يوجب متاثل املسميات باطل فإنَّ

 :قال ابن قيم اجلوزية

 ؛وسكناته ،وحركاته ،وأفعاله ،أعيانه :وهذا عام حمفوظ ال خيرج عنه شيء من العامل((  
ا بذاتهوليس خمصوص، ٤()). وما سواه خملوق له ،وصفاته ،ه اخلالق بذاتهوصفاته فإن( 

مسألة خلق أفعال : عمل فيها مفهوم العام املراد به اخلصوصاليت است ومن املسائل كذلك

̀   M : ي قوله تعاىليف ذلك أهل السنة واجلماعة فف )٥(العباد، وقد خالفت القدرية   _
                                 

 ). ١٩ص( التدمرية البن تيمية   )١(
 ).٨/٤٨١(اجلامع ألحكام القرآن   )٢(
 ).٢٠ص(التدمرية البن تيمية   )٣(
 ). ٥٣ص(شفاء  العليل   )٤(
، وإذا أطلق هذا االسم وال يرون الكفر واملعاصي بتقدير اهللا تعاىل ،كل عبد خالق لفعله هم الذين يزعمون أنَّ  )٥(

اجلربية على النقيض من املعتزلة يف : املعتزلة والقدرية فاملقصود بالقدرية: املعتزلة، وإذا قيل افاملقصود غالب
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     f  e   d  cb  a    h  gL ]٦٢: الزمر[. 

 :قال القاضي عبداجلبار املعتزيل

 )١()).رها اهللا تعاىل إىل سائر ما يتصل ا دون أفعال العباد املراد به األجسام اليت قد وأنَّ((

 : قال ابن قيم اجلوزية

 )٢()). من العام املراد به اخلاص       M cb  a  `   _L  :قوله :قالت القدرية ((

 بل القدرية استعمالٌاستعمال مفهوم العام املراد به اخلصوص من ق فهنا نرى كيف أنَّ
باطل؛ ألنه قد عارض هذا االستعمال؛ بل نقضه آيات ح خبلق الفعل، والفاعل كثرية تصر
 إىل ما يستلزمه من الزمٍ إضافةً ]٩٦: الصافات[ M  ¨  §  ¦  ¥L : منها قوله

 . مع اهللا إثبات خالقٍ: باطل، وهو

 :يقول ابن تيمية عن القدرية
بون بالقدر، عظموا األمر والنهي، والوعد والوعيد، وغلوا فيه، فهم يكذِّ فهم وإنْ(( 

٣()).من الشرك من هذا الباب  ففيهم نوع( 
وحنوها من  M  j  i    h  g  f  eL : يف قوله تعاىل )٤(ومثل هذا ما جاء عنهم

 .اآليات حيث يذكرون إرادة ختصيص عموم القدرة بأفعال العباد
فال يدخل  )٢(،هذا مراد به اخلصوص يف املمكن بأنَّ )١(من هذا ما يذكره بعضهم وقريب

 . وصه مل يقل بالعام املراد به اخلصعنها لو أن فيقع يف لوازم يكون يف غىن )٣(املمتنع لذاته،
                                                                                             

 ).١٠٤ص( ، الفرق بني الفرق للبغدادي )٢٢٢ص(التعريفات للجرجاين . مسألة القدر
العباد تعاىل لبيان مذهبهم يف نفي خلق اهللا ألفعال ) ١٢٩ص(وينظر أيضا ) ٣٢٣ص(تنزيه القرآن عن املطاعن   )١(

 . اهللا عما يقولون علوا كبريا
 ).٥٤ص(شفاء العليل   )٢(
 ). ١٩٣ص(التدمرية   )٣(
، )٨/٧(جمموع الفتاوى البن تيمية : دار املعرفة ، ولإلستزادة ينظر) ٥٥ص(تفسري الكشاف للزخمشري : ينظر  )٤(

 ). ١٣٦ص(شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي 
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 : قال ابن تيمية

وذلك  ،باتفاق العقالء بشيٍء فليس ،ا املمتنع لذاتهفأم ،فيهعام ال ختصيص  وهذا لفظٌ  ((
ه متناقض ال يعقل وجودهأن، يف العموم ى الشيء حىت يكون داخالًفال يدخل يف مسم 

.(()٤( 

ا، منحرفً استعماالً عمل فيها مفهوم العام املراد به اخلصوصاليت است ومن املسائل كذلك
اإلمامية  اإلسالم طائفةُ مسألة اإلمامة، وأشهر الطوائف اليت خالفت فيها أهلَ: وباطالً
 بآيات طاإلثنا عشرية فقد استدلوا على إمامة علي بن أيب طالب  )٥(الرافضة: ومنهم

ا خصوص علي عامة يزعمون أن دون غريه طها مراد . 

¶  ¸  M    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹ : ففي قوله تعاىل
  Ã  ÂL ]٥٥: المائدة[ . 

 

 

                                                                                             
 ).١/١٧٨(روح املعاين لآللوسي : ينظرلإلطالع   )١(
الكليات أليب البقاء . بالذات ألن الوجوب بالغري ينايف الوجوب ممكن يف نفسهكل ما جيب أو ميتنع بالغري فهو  )٢(

 ).٢٩٦ص(التعريفات للجرجاين ) ٨٠٤ص(الكفوي 
 
التعريفات . مثل أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما يف حال واحدة املمتنع بالذات ما يقتضي لذاته عدمه  )٣(

 ). ١٣٧ص(شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ) ٢٩٦ص(للجرجاين 
 ). ٢/٣٤٩(بيان تلبيس اجلهمية   )٤(
إال  شويكفرون الصحابة  ،اا معصومبإمامة اثين عشر إمام: هم فرقة من فرق الشيعة اإلمامية الغالية يقولون  )٥(

 كوبرمي أم املؤمنني  ،بتحريف القرآن: ويقولون ،وأن أئمتهم يعلمون الغيب ،ويقولون بالرجعة ،قليالً نفراً
، الشيعة والتشيع )١/٦٦(مقاالت اإلسالميني لألشعري : لإلستزادة ينظر. بالبهتان إىل غري ذلك من الضالالت

 ...ناصر بن عبد اهللا القفاري .د ونقد اإلمامية اإلثين عشرية عرض إلحسان إهلي ظهري، أصول مذهب الشيعة
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  )١( :)٤٦٠ت(قال الطوسي 

           بعد النيب بال) ع( املؤمنني دلة الواضحة على إمامة أمريواعلم إنَّ هذه اآلية من األ ((
 )٢()). فصل

ا ما يقوله وهي من أقوى ما يستدل ا القوم على عقيدم هذه، ووجه استدالهلم 
  :الطوسي

 ا أنَّوثبت أيض ،حقوىل واألثبت أنَّ الويل يف اآلية مبعىن األ ه قدأن :ووجه الداللة فيها(( 

صالن دلَّ على ذا ثبت هذان األإف) ع(املؤمنني  أمري M ¼  » L       :املعين بقوله
ومن قال ، إنها خاصة فيه :معىن الويل يف اآلية ما ذكرناه قال نَّإ: نَّ كل من قالأل ؛إمامته

 )٣(.)) مامةاإل املراد ا :قال) ع(باختصاصها به 

ها بأن: يقول )٤() ١١١ت(وهذان األصالن اللذان ذكرمها مها القرينة اليت جعلت السي 
سب إىل علي بن أيب عند ذكره ملا ن حيث يقولُط مراد ا خصوص علي بن أيب طالب 

 :  مراد ا اخلصوص قال عامة آليات من تفسريٍط طالب 

¶  M  :تعاىل ومثله قوله ،ومعناه اخلصوص ،نزيله بلفظ العمومما جاء ت وهكذا كلُّ(( 

  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸L .(()٥( 

                                 
مث أخذ  ،للشافعي قدم بغداد، وتفقه أوالًيسمى بشيخ الطائفة، مفسر،  ،حممد بن احلسن بن علي الطوسي )١(

قال  بوحرقت كتبه عدة نوقد أُ، اظ لبدعتهوأعرض عنه احلفَّ، املفيد رأس االمامية الكالم وأصول القوم عن
، األعالم )١٨/٣٣٥(سري أعالم النبالء للذهيب . وله مصنفات كثرية ،زكياءذكياء ال األوكان يعد من األ :الذهيب

 ). ٩/٢٠٢(، معجم املؤلفني لعمر كحالة )٦/٨٤(للزركلي 
  
 ) ٣/٥٥٧(التبيان يف تفسري القرآن   )٢(
 . املصدر السابق  )٣(
ا من مصنفات القوم، ف كثريامة فيهم، ويل مشيخة أصفهان، وألَّإمامي علَّ صفهايناأل حممد باقر بن حممد تقي  )٤(

 ).  ٦/٤٨(األعالم للزركلي . ويعدونه من رجاهلم املعدودين
 ).  ٢٣، ٣، ٩٠/٢: (وينظر كذلك). ٩٠/٢٥(حبار األنوار   )٥(
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 )١(هذين األصلني مل يثبتا الرواية، وال دراية بأنَّ: و الرد على هذا اإلعتقاد يكون بالقول
 . مردود باطلٌ ا اخلصوص قولٌ هذه اآلية مراد ك؛ فالقول بأنَّفإذا كان كذل

استعمال مفهوم العام املراد به اخلصوص يف تفسري آيات من  بيان أنَّ: القصد مما سبق إنَّ
ا الباطلة يف الدين، وأنَّ القرآن الكرمي أسلوبهذا  انتهجته طوائف مبتدعة؛ لتربر اعتقادا

املفهوم الصحيح  معرفةأمهية يبني باطل مما يبني خطره، و االستعمال للمفهوم استعمالٌ
 . للعام املراد به اخلصوص

                                 
 . فاعتمادهم على حديث التصدق باخلامت يف الصالة، وهو حديث منكر: أما الرواية )١(

احلاكم يف معرفة علوم  أخرجه: منكر): ((  ٥٨٠/ ١٠- ٤٩٢١(قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة      
هو : قلت)) ن الضريس عن عيسى العلوي الكويفاب فرد بهت : ((قال احلاكم... وابن  عساكر ... احلديث
)) ...ي عن آبائه أشياء موضوعةوري: متروك احلديث، وقال ابن حبان: قال الدارقطين«  :قال يف امليزانمتهم 

لشدة ... واعلم أنه اليتقوى احلديث بطرق أخرى ساقها السيوطي يف الدر املنثور): (( ١٠/٥٨١(مث قال يف 
 )). ضعف أكثرها وسائرها مراسيل ومعاضيل الحيتج ا 

وليس يصح شيء منها بالكلية،  : ((يف تفسريه بعد أن ساق الروايات يف ذلك) ١٣٩/ ٣(قال ابن كثري       
 )).  لضعف أسانيدها وجهالة رجاهلا

وأمجع أهل العلم باحلديث على أن القصة املروية يف ذلك من ): (( ١١/ ٧(قال ابن تيمية يف منهاج السنة        
 )). الكذب املوضوع 

 :فأوجزه يف نقاط: لدرايةأما ا
فأين هي من  طأنه على فرض التسليم بصحة الرواية فغاية ما فيها قصر اإلمامة على علي بن أيب طالب  -١

وافقتم ذا أهل السنة يف كونه : ا وقت إمامته قيلاملراد كونه إمام: إمامة باقي األئمة األثنا عشر؟ فإن قيل
يف زمن خالفة الثالثة الراشدين فهو رابعهم -على معىن الوالية العامة-ا إمام . 

ليس  ا على فعلٍالتصدق أثناء الصالة ليس مبستحب باتفاق علماء امللة، فكيف ميدح اهللا إنسان أنَّ  -٢
 . مبستحب؟

على هذا املعىن،  اأن اهللا ولي: يلزم على معىن أن الوالية هنا هي مبعىن األوىل واألحق بالتصرف أن يقال -٣
 .وهذا ما اليقوله أحد

ا ا وكتمها فقد كان عاملً عن االحتجاج ذه اآلية على خصومه؟ فإنْ طكيف غفل علي بن أيب طالب  -٤
ا جيمع به األمة وحاشاه، وإنْكتم علم ا، وهو خياف من قول كان كتمانه هلا تقية فكيف يصح كونه إمام

 .إفك واختالق هذا احلق فلم يبق إال القول بأنَّ
ناصر القفاري            .، أصول مذهب الشيعة اإلمامية د)٨/٧(منهاج السنة النبوية البن تيمية : لإلستزادة ينظر

)٦٧٨/ ١   .( 
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كان هذا االستعمال اخلاطيء ملفهوم العام املراد به اخلصوص يف تفسري آيات من  وإلنْ
لتربير األقوال القرآن الكرمي قد استعمل لتربير اإلعتقادات الباطلة، فقد استعمل كذلك 

 :املرجوحة يف التفسري، ومن تلك األقوال  املرجوحة

M  t  s  r   q  p  o  n  m  l : ما جاء يف قوله تعاىل
  v  uL ]٢١: البقرة[ . 

يعم مجيع الناس ال خيصص أحد بغري دليل؛ بيد أنه قد  M m L: العموم يف قوله فإنَّ
م وباملنافقني،أو غري ذلك، وهذا على إما باليهود، أو : جد من يقول بالتخصيصو

  )١(.حيمل العام على عمومه حىت يأيت ما خيصصه: خالف القاعدة التفسريية اليت تقول

 : قال أبو حيان األندلسي

))   Mm  l L : خطاب جلميع من يعقل، قاله ابن عباس، أو اليهود خاصة، قاله
ي العرب وغريهم، قاله لكفار مشرك ، أواحلسن وجماهد، أو هلم وللمنافقني، قاله مقاتل

  )٢(.))دعوى اخلصوص حتتاج إىل دليل قول ابن عباس ألنَّ :والظاهر السدي 

   M_  ^    ]  \  [  Z  Y  X : ويف قوله تعاىل
  `L ]بعض املفسرين جعل عموم الربانيني، واألحبار مراداً جند أنَّ  ].٤٤: المائدة 

  )٣(.حبكم الزانيني يف سبب النزول لآلية >ا لرسول اهللا ين أقرذَابنا صوريا اللَّ: ما
 : قال الطربي

 قامت داللة يف ظاهر التنزيل على أنه معين به خاص من الربانيني واألحبار، وال وال(( 
 )٤()). وحرب داخلٌ يف اآلية بظاهر التنزيل ،فكل رباين ،بذلك حجة جيب التسليم هلا

                                 
 ). ٢/١٦٦(حسني احلريب . ، قواعد الترجيح يف التفسري د)٢/٥٩٩(خالد السبت . قواعد التفسري د: ينظر  )١(
 ). ١/٢٣٢(البحر احمليط   )٢(
املزيين . ، احملرر يف أسباب نزول القرآن د)٣٤٥ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : لإلطالع ينظر  )٣(

)١/٤٨٤ .( 
 ). ١٠/٣٤٢(جامع البيان   )٤(
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̀   M  c  b      a : ويف قوله تعاىل  _  ^  ]  \   [  Z  Y

  h  g  f   edL ]١٥٢: األعراف[ . 

خمصوصة بطائفة معينة منهم، وهم ) الذين ( ابن جريج جيعل العموم يف كلمة  جند أنَّ
يقتل بعضهم  أنْ ×، ومن فر حني أمرهم موسى×الذين ماتوا قبل رجوع موسى 

 : وهذا التخصيص ال دليل عليه؛ لذا قال الطربي)١(بعضا،

ر، بغري برهان جيعل خربا جاء الكتاب بعمومه، يف خاص مما عمه الظاه وليس ألحد أنْ ((
M  Z  Y : وال نعلم خربا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله ،أو عقل ،من حجة خرب

`  _  ^  ]  \   [ Lوال من العقل عليه  ،، إىل باطن خاص
  )٢()). دليل، فيجب إحالة ظاهره إىل باطنه

االستعماالت ملفهوم الصحيح للعام املراد به اخلصوص يف  بعد أن سردت :اخلالصة
ي أوجز اخلالصة فيما يليالتفسري، فإن: 

مل مفهوم العام املراد به اخلصوص استعمل لتربير األقوال الباطلة يف التفسري كما استع أنَّ
لتربير األقوال املرجوحة فيه مما يعين أمهية بيان االستعمال الصحيح ملفهوم العام املراد به 

 .اخلصوص يف التفسري
|    |    |  

  
  

                                 
 ). ١٣/١٣٤( جامع البيان للطربي   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
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 األول  املبحث
  الفرق بني العام املراد به اخلصوص وبني العام الباقي على عمومه

 مزيد بياناحلديث عن الفرق بني العام املراد به اخلصوص، والعام الباقي على عمومه يف  إنَّ
كثري من التساؤالت اليت قد ا لليبيان الفرق يكون جم ملفهوم العام املراد به اخلصوص؛ فإنَّ

 .تكون عالقة يف الذهن

بصورة منفصلة حبيث عقدوا هلما  -حسب علمي –مل يتكلم العلماء يف الفرق بينهما 
؛ لبيان الفرق بينهما، وإمنا كان حديثهم عنهما عند احلديث يف تعريف كل ا مستقالًعنوان

ولعل ذلك راجع إىل سببنيا مستقالًقسم منهما، ومل يعقدوا يف الفرق بينهما عنوان ،: 

العلماء إمنا حيتاجون لبيان الفرق بني أمرين؛ عندما تقع  لعدم احلاجة لذلك؛ فإنَّ :األول
احلاجة لبيان الفرق بينهما، أما عندما ال تكون هناك حاجة لذلك، فال يتكلمون عن 

 .الفرق بينهما

اخلصوص واضحان بدرجة ال تلتبس  العام الباقي على عمومه، والعام املراد به أنَّ :الثاين
يف معرفة  عمليةعلى عامل ناظر يف األدلة، و ال يترتب على بيان الفرق بينهما فائدة 

واهللا أعلم ا مستقالًالدالالت، واستخراج األحكام؛ فلهذا مل يعقدوا للفرق بينهما عنوان . 

هما ؟ يف بيان الفرق بين مطلبٍ فإذا كان األمر كذلك فما هي فائدة عقد 

 : اجلواب

تترتب على معرفة الفرق بينهما، وهي زيادة املعرفة ما اليت يترتب  علميةهناك فائدة  أنَّ
 . عليها ضمان عدم دخول غريمها فيهما، وعدم دخول بعضهما يف بعض

ه الذي اليدخله ختصيص البتة، بأن:وقلنا )١(لقد سبق معنا تعريف العام الباقي على عمومه،
: ويطلق عليه العلماء إطالقات مترادفةاحبته قرينة تنفي احتمال ختصيصه،ص وذلك بأنْ

وقد سبق معنا العام احملفوظ، أو العام القوي، أو العام املطلق، أوي الأعم منه،العام الذ
                                 

 ). ٤٣ص(، )٤١ص(، )٣٨ص:(ينظر  )١(
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هو الذي لفظه :  -على التعريف املختار -ه وقلنا بأن )١(تعريف العام املراد به اخلصوص،
 . ه مراد به بعض مدلوله اللغويولكن اقترن به دليل يدل على أنعام من حيث الوضع؛ 

 :الفرق بينهما يكون من جوانب وبعد ذلك فإنَّ

قرينة الباقي على عمومه نافية وسالبة عنه التخصيص؛  فإنَّ: من جانب القرينة: ولاأل
قرينة الباقي على  أنَّ: قرينته مثبتة إلرادة التخصيص مبعىن خبالف املراد به اخلصوص؛ فإنَّ

عمومه وجدت لتنفي، وقرينة املراد به اخلصوص وبِثْجدت لتت، وفرت، بني املثبِ ق
ايفوالن . 
الباقي على عمومه حقيقة يف أفراده؛ خبالف  فإنَّ )٢(:من جانب احلقيقة وااز: ينالثا

بإذن اهللا تعاىل –ه جماز، وسيأيت مزيد  بيان عن هذا يف حينه املراد به اخلصوص فإن- . 
العام الباقي على عمومه واقع يف  فإنَّ:  من جانب اخلالف يف وقوعه يف القرآن: ثالثال

يف وقوعه يف القرآن  القرآن الكرمي بال خالف بني العلماء؛ خبالف املراد به اخلصوص فإنَّ
 .  -بإذن اهللا تعاىل –يأيت  احلديث عن ذلك  يف حينه  )٣(ا بني العلماءالكرمي خالفً
ا مراد به ا باق على عمومه، وتارة عاماللفظ قد يكون تارة عام فإنَّ: ولبيان ذلك

 :اخلصوص، وهو لفظ واحد مل تتغري حروفه، ومل تتغري بنية الكلمة فيه فمثالً
ا مـراد بـه   ا باقي على عمومه، وتارة عامتارة يأيت يف القرآن الكرمي عام) الناس ( لفظ 

اس [ M  S  R   Q  PL : قوله تعاىل: فمثال األولصوص، اخل :                وقولـه  ]١: الن

 M  o  n  m  lL ]٢١: البقرة[  ال يتصور فيه التخصيص،  فلفظ الناس عام
ومل تصحبه قرينة تدل على خروج بعض الناس عن هذا العموم؛ بل قرينته هي عدم وجود 

كلمـة   القرينة الدالة، فالقرينة هنا نافية لوجود التخصيص يف عموم الكلمة، وكذلك فإنَّ
                                 

 ). ٨٢ص: (ينظر  )١(
: ينظر. اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة: اللفظ املستعمل فيما وضع له، وااز هو: احلقيقة  )٢(

، التلخيص يف أصول الفقه للجويين )١/٥١٣(، البحر احمليط للزركشي )١/٦٢(إرشاد الفحول  للشوكاين 
)١/١٨٤ .( 

  ).٢/٢٧٨(، )٢/٢٧٤(الربهان يف علوم القرآن : ينظر  )٣(
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 .   الناس حقيقة يف كل فرد من أفرادها

           Mc  b  a  `  f  e   d : قوله تعاىل :ومثال الثاين
g L   ] رة                                 : ، وقولـه تعـاىل  ×إبراهيم : املراد بالناس هنا على القول بأنَّ ]١٩٩: البق

 M  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL ] فلفظ النـاس  ]١٧٣: آل عمران ،
القرينة الدالة علـى  هنا ليس مراد به العموم؛ بل مراد به اخلصوص قبل التكلم به؛ لوجود 

أنْ هذه اإلرادة للخصوص، فال يصح كلمـة   راد من لفظ الناس مجيعهم، وكذلك فـإنَّ ي
الناس ليست حقيقة يف اخلصوص املراد ا؛ لذا فقد قال السيوطي عن العـام املـراد بـه    

 :اخلصوص

 ))١()).ا؛ لنقل اللفظ عن موضعه األصلي جماز قطع(  
   

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٣٤(اإلتقان يف علوم القرآن   )١(
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 الثاين املبحث
  الفرق بني العام املراد به اخلصوص وبني العام املخصوص

 احلديث عن هذا املطلب مما اهتمت به كتب األصوليني، وبيان الفرق بينهما مطلب إنَّ
ينبغي تبيينه، وإيضاحه، وذلك للتقارب بني املصطلحني، والتشابه الذي قد يوقع يف اخللط 

 .بينهما
 )٢(،مستقلة وأفرده يف رسالة )١(،)٧٥٦ت(لقد اهتم ببيان الفرق بينهما تقي الدين السبكي 

 . فكان ذا من أوائل الذين أبرزوا لنا أمهية هذا املوضوع، وذلك جبعله يف مبحث مستقل
دقيق العيد فقال لقد أوجب التنبه للتفريق بينهما ابن : 

هذا عام : ذا عام أريد به اخلصوص، وبني قولناه: يتنبه للفرق بني قولنا وجيب أنْ(( 
 )٣()).خمصوص 
على أمهية هذا املوضوع حيث قال )٤()٨٨٥ت(ه املرداوي ولقد نو: 

مل يتعرض كثري من العلماء؛ بل أكثرهم للفرق بني العام املخصوص، والعام الذي أريد (( 
                                 

أحد احلفاظ ، نصاري اخلزرجي، أبو احلسن، تقي الدينالسبكي األ علي بن عبد الكايف بن علي بن متام)  ١(
نتقل إىل وا، ولد يف سبك من أعمال املنوفيه مبصر، والد التاج السبكي صاحب الطبقاتوهو ، املفسرين املناظرين

. ، وله مصنفات كثرية، واعتل فعاد إىل القاهرة، فتويف فيهاـه ٧٣٩وويل قضاء الشام سنة  ،الشامالقاهرة مث إىل 
، طبقات الشافعية الكربى للتاج السبكي )٨/٣٠٨(، شذرات الذهب البن العماد )٤/٣٠٢(األعالم للزركلي 

)١٠/١٣٩  .( 
 
.         ر بأا خمطوطة يف دار الكتب املصريةكوقد ذَ). ٢٩٨ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٢(

نقلها عنه ابنه تاج الدين السبكي يف تكملته لشرح )  ٢/١٣٢(وهي موجودة يف اإلاج شرح املنهاج : قلت
م نفيس وحنن وقد كثر الكالم يف ذلك وتشعب النظر ولوالدي أيده اهللا تعاىل يف ذلك كال: (( أبيه حيث قال

 )).  يغتبط به الفطنأن  نه مما ينبغيإنذكر مجيع ما ذكره ف
 . عنه نقالً) ٢/٤٠٠(البحر احمليط للزركشي   )٣(
) قرب نابلس(ولد يف مردا احلنبلي أبو احلسن يعرف مبنقح مذهب احلنابلة علي بن سليمان بن أمحد املرداوي   )٤(

، وله فتويف فيها دمشق مث رحل يف طلب العلم وتصدى لإلقراء ولإلفتاء مبصر و انتهى به التطواف يف
، شذرات الذهب البن )١/٣٠٦(، البدر الطالع للشوكاين )٤/٢٩٢(األعالم للزركلي  .مصنفات عديدة

 ). ٩/٥١٠(العماد 
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  )١()).به اخلصوص، وهو من مهمات هذا الباب، وهو عزيز الوجود 

احلديث عن الفرق بينهما ليس مما أثاره املتأخرون، وغفل عنه املتقدمون؛ بل وقعت  إنَّ
التفرقة بينهما يف كالم الشافعي، ومجاعة من أصحابه كما ذكر ذلك الزركشي حيث 

 :قال

الكالم يف الفرق بينهما  بعضهم أنَّ األصوليني مل يتعرضوا للفرق بينهما، وظن اعلم أنَّ(( 
ه املتأخرون، وليس كذلك؛ فقد وقعت التفرقة بينهما يف كالم الشافعي، ومجاعة مما أثار

 )٢()). M  9  8  7L : من أصحابنا يف قوله

  )٣(.وقد مر معنا بيان مفهوم ذلك عن الشافعي يف موطن سابق

ي سأحتدث هنا عن أهم الفروق اليت ذكرها األصوليون يف هذا البابإن: 
 : احلقيقة واازمن جانب : الفرق األول

العام املخصوص حقيقة يف الباقي منه، وذلك عند كثري من  أنَّ: فقد ذكر بعض األصوليني
  )٤(.العام املراد به اخلصوص جماز العلماء، وأنَّ

اإلحتجاج بالظاهر، ويف ااز  يف احلقيقة يصح أنَّ: وفائدة هذا الفارق من جهة احلكم هو
 : ما نقل  ذلك األصوليون، ومنهم الزركشي حيث قالاليصح اإلحتجاج بالظاهر ك

االحتجاج  ال يصح) يقصد املراد به اخلصوص(األول  ويفترقان يف احلكم من جهة أنَّ(( 
  )٥()).باألكثر  ق بظاهره اعتباراًميكن التعلُّ)  يقصد العام املخصوص( بظاهره، وهذا 

  )٦(.هو املعىن املتبادر إىل الذهن: ومعىن الظاهر هنا
                                 

 ). ٥/٢٣٧٨(التحبري شرح التحرير للمرداوي   )١(
 ). ٢/٤٠٠(البحر احمليط   )٢(
 ).١٠٥ص: (ينظر  )٣(
 ). ٢٩٨ص(أصول الفقه  الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٤(
عن أيب علي بن أيب هريرة،أو الغزايل، التحيرب شرح التحرير للمرداوي  نقالً) ٢/٤٠٠(البحر احمليط للزركشي   )٥(

 ).  ١/٣٤٧(، إرشاد الفحول للشوكاين )٥/٢٣٧٩(
، )١٩٦ص(، املستصفى للغزايل )١/٣٧٥(لزركشي ، البحر احمليط ل)٣/٥٨(اإلحكام لآلمدي : لإلستزادة ينظر )٦(
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 لزم من ذلك صحة أنْ )١(وملا كان العام املخصوص الباقي منه حقيقة عند مجاعة الفقهاء؛
 . ه حقيقة، ففارق ذا العام املراد به اخلصوصألن )٢(حيتج املرء بظاهره؛

 : مثاله

ه فإن ] ٢٢٨: البقرة[  ML  K  J     I  H L : يف قوله تعاىل
قد خاملطلقة احلامل، واملطلقة اآليس، : حكم اآليةص من عموم املطلقات من ص

املطلقة املدخول ا : واملطلقة قبل الدخول ا؛ فبقي من العام بعد التخصيص، والصغرية
ذات احليض؛ فصار إطالق لفظة املطلقات يف اآلية حقيقة فيها؛ وعليه فيصح االحتجاج 

 . ا ذات احليض ثالثة قروءعدة املطلقة املدخول  على أنَّ: بظاهر العموم يف اآلية

أما العام املراد به اخلصوص، فبخالف ذلك، فال يصح ه جماز على االحتجاج بظاهره؛ ألن
 . -إن شاء اهللا -هذه املسألة يأيت احلديث عنها يف الفصل الثالث من هذا البحث أنَّ

 : من جانب املخصص: الفرق الثاين
فالعام املخصوص ما كان خمصصاه لفظيصه ، والعام املراد به اخلصوص ما كان خمص

٣(.اعقلي( 
ا، ومامل يكن ا خمصوصه يطلق عليه عاما، فإنصه عقليمامل يكن خمص أنَّ: يفهم من هذا
خمصصه لفظيا، فإنا مراد به اخلصوصه يطلق عليه عام . 

من العمومات اليت يراد ا اخلصوص ما يكون  هذا الفارق أجده  غري دقيق  فإنَّ إنَّ
ص يف صر املخصا، فال حيا، أو لفظييكون حسي كأنْ: خمصصها غري عقلي؛ بل غري ذلك

ا فقط؛ بل قد يكون غري ذلككونه عقلي . 
                                                                                             

 ).١٨٥ص(، التعريفات للجرجاين )١/٢٩٥( ، املعتمد أليب احلسني البصري )١٩٦ص(
إرشاد الفحول للشوكاين : ينظر. الشافعي، وأصحابه، ومالك، ومجاعة من احلنفية، واحلنابلة: وهم  )١(

)١/٣٣٨ .( 
أصول الفقه : ينظر. احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلةوهو حجة ظنية، وعلى هذا مجاهري العلماء من   )٢(

 ).٣١٨ص(الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي 
 ). ٢٩٨ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٣(
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 احلس دلَّ فإنَّ  ]٢٥: األحقاف[ M  m  l  p  o  nL : يف قـوله تـعاىل :مثالً

M   t  s  r  q  :اهللا قال ر، ومنها مساكنهم فـإنَّمل تدم هناك أشياًء على أنَّ
u L ]٢٥: األحقاف [ ن سبحانه أنَّفبي ر، وكذلك غري ذلك من املساكن مل تدم

 . األشياء

 : )١٤٢٠ت(قال ابن عثيمني 

  )١(.)) واألرض ،ر السماءا مل تدمعلى أَّ احلس دلَّ فإنَّ ((

وكذلك ما كان خمصا كما يف قـوله تـعاىلصه لفظي : M E  D  C  B      
F L  ]٢٢١: لبقرة[ . 

خصوص الكتابيات، فإن غري داخالت يف هذا العموم : املراد من لفظ العموم يف اآلية فإنَّ
 على قول قتادة، وسعيد بن جبري؛ ولكن ما هو دليل هذا التخصيص ؟ 

M  ¬  «  ª : ص لفظي ال عقلي، وال حسي، وهو قوله تعاىلخمص: لفظي هو دليلٌ

  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®
  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L ]٥: المائدة[ . 

وليست  )٢(كانت متأخرة عنها يف التالوة، هذه اآلية نزلت قبل آية البقرة السابقة، وإنْ إنَّ
فائدة معرفة وقت النزول لآلية يف جتلية القول بالعموم املراد به : ويظهر ذا )٣(بناسخة هلا،

 .  اخلصوص
ه مراد به اخلصوص؛ بل ا أنا عقليصص العام خمصه اليلزم من كون خمصأن: فتبني مما سبق

قد يكون خمصصا حسيا كما تقدما، أو لفظي . 

                                 
 ). ٤١ص(األصول من علم األصول البن عثيمني   )١(
 ). ٢/١٧٣(البحر احمليط أليب حيان   )٢(
 ).  ٢/١١٠(، النسخ يف القرآن الكرمي ملصطفى زيد )٤/٣٦٥(تفسري الطربي : ينظر  )٣(
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جانب النظر العقلي الذي يقابل النظر من : ولعل مراد من تكلم عن هذا الفارق هو
هذا  أهو عقلي، أو لفظي، أو حسي فإنَّ: ال من جانب صفة هذا املخصص )١(النقلي؛

 .ه، أو يكون مرادهم هو األغلب، واألكثرمتجِ

ص فكما خصه ال فرق بينهما يف جانب املُفما الفرق بينهما حينئذ مادام أن: قد يقول قائل
 ا، فكذلك العام املخصوص؟ ه لفظيصه اخلصوص قد يكون خمصالعام املراد ب أنَّ

ا، أو القرينة لفظية؛ فينظر ص لفظيالفرق بينهما يكون بالقرائن؛ فإذا كان املخص :فيقال
فيكون من قبيل  -وليس بناسخ له -ا للعموم يف النزول ص سابقًاملخص إذا كان اللفظُ

ص بعد العموم ص كان قبل العموم، وإن كان املخصاملخص العام املراد به اخلصوص؛ ألنَّ
فيكون من قبيل العام املخصوص، واملثال السابق يوضح  -وليس بناسخ له -يف النزول؛

 .  هذا

العام املخصوص ما كان خمصصه  أنَّ :صيف جانب املخصاليت ذكرت ومن الفوارق 
 )٢(.، والعام املراد به اخلصوص ما كان خمصصه متصالًمنفصالً

 ر يف كتب األصول أنَّ، و املقرصه إال منفصالًالعام املخصوص ال يكون خمص أنَّ: يعين هذا
فليس دليل ختصيص العام  )٣(،ه قد يكون منفصالًكما أن التخصيص قد يكون متصالً

ه ليس دليل ختصيص املراد به اخلصوص حمصور يف يف املنفصل كما أن املخصوص حمصوراً
التخصيص باملنفصل  احلنابلة دليلَ بعض صه قد خإال أن -كما يف املثال السابق -املتصل 

 . دون املتصل
هو اصطالح : أصحابنا باملنفصل، وقال ه بعضوخص(( )٤(:)٨٠٣ت( قال ابن اللحام احلنبلي

                                 
 ).٢/٥١٤(الربهان يف أصول الفقه للجويين : ينظر  )١(
 ). ٢٩٨ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله   )٢(
بن النجار ، شرح الكوكب املنري ال)٢/١٤٤(، اإلاج للسبكي )٢/٤٢٠(البحر احمليط  للزركشي : ينظر  )٣(

 ). ٢٤٣ص(، مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي )٤٢٣ص(، معامل أصول الفقه للجيزاين )٣/٢٧٧(
علي بن حممد بن علي البعلي مث الدمشقي احلنبلي، عالء الدين، أبو احلسن املعروف بابن اللحام، ولد ببعلبك،   )٤(

ونشأ ا، وكان أبوه حلاما، فتويف وهوصغري، فرباه خاله على طلب العلم، وانتقل إىل دمشق، وتتلمذ على 
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ا ، فال يسمى عاماالتصال منعه العموم، فلم يدل إال منفصالً كثري من األصوليني؛ ألنَّ
  )١()).ا صوصخم

 . من ذكر هذا الفارق بني العام املخصوص، والعام املراد به اخلصوصولعل هذا عذرَ 
 : من جانب الباقي بعد التخصيص: الفرق الثالث

العام املخصوص ما كان الباقي حتته بعد التخصيص أكثر، واملراد به اخلصوص ما كان  فإنَّ
٢(.ج منه أكثراملخر( 

 ، وأنَّاملراد باللفظ يف العام املخصوص أكثر، وما ليس مبراد باللفظ أقلُّ أنَّ: يفهم من هذا
  )٣(.، وما ليس مبراد باللفظ أكثراملراد باللفظ يف العام املراد به اخلصوص أقلُّ

 ، فهو من العام املخصوص، وإنْكان قليلٌ ما بقي بعد التخصيص إنْ أنَّ: يؤخذ من هذا
فهو من العام املكان كثري ،راد به اخلصوص، وذلك مبقارنته مبا خص منهص . 

 يف شأن ملكة سبأ، فإنَّ ] ٢٣: النمل[ M  (  '  &  %L : يف قوله تعاىل: مثاله
شيء؛ فإنَّ لك ال كلَّما حتتاجه من املُ املراد من هذا العموم خصوص ج من هذا املخر

العموم الغري مراد من اللفظ أكثر من املراد باللفظ فإنه قليل، فهي مل تؤملك مجيع  ت
األرض، وال اجلن وال الطري، وال الريح، وال غريه مما ميك من كان يف لْلك، وال حىت م
 مما أريد به، والذي أريد به أقلُّ فالذي قد خرج من اللفظ أكثر ×زمنها كسليمان 

 . مما خرج منه
 فإنَّ  ]٢٢٨: البقرة[ ML  K  J     I  H L : ويف قوله تعاىل

مجيع املطلقات  اآلية تعمإال ما خمنهن كاحلامل يف قوله تعاىل ص : M  ½  ¼

Á  À  ¿  ¾ L ]وكالصغرية، واليائس من النساء يف قوله تعاىل ،]٤: الطالق :
                                                                                             

الشام فامتنع، وانتقل إىل القاهرة بعد  كبار علمائها، وصار شيخ احلنابلة مع ابن مفلح، وعرض عليه قضاء
املقصد األرشد يف ذكر ، )٥/٧(األعالم للزركلي . احتالل تيمور لنك هلا، فتويف ا، وله مصنفات مفيدة

 ).   ٩/٥٢(شذرات الذهب البن العماد احلنبلي  ،)٢/٢٣٧(البن مفلح  أصحاب اإلمام أمحد
 ). ١١٧ص(املختصر يف  أصول الفقه البن اللحام   )١(
 ). ٢٩٨ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )٢(
 ). ٥/١٢(احلاوي الكبري للماوردي   )٣(
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 M   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «            

º L ]وكاملطلقة قبل الدخول يف قوله تعاىل، ]٤: الطالق : M  T  S  R  Q
  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U

b L ]٤٩: األحزاب[. 

مما  ص، وما أريد به اللفظ أكثرصمما خ ما تبقى بعد التخصيص من هذا العموم أكثر فإنَّ
مل يبالنسبة  واملطلقة قبل الدخول أقلُّفاحلامل، والصغرية، واآليس، : ه قليلرد به اللفظ؛ فإن

 . إىل عموم املطلقات

 :يف القول بالفرق بينهما به حيث يقول وهذا الفارق ال جيد الشوكاين  له مدخالً

 ))إرادة األقل يف العام الذي أريد به اخلصوص، وإرادة : ه ال مدخل للتفرقة مبا قيل منفإن
  )١()).األكثر يف العام املخصوص 

 :من جانب اإلرادة: الرابعالفرق 

يف العام املراد به اخلصوص : هإرادة املتكلم ال اللفظ املراد، وذلك بأن: وأعين باإلرادة هنا
تكون إرادة التخصيص فيه متقدمة على التلفظ به، أمه ال يشترط ا يف العام املخصوص فإن

 )٢(.فيه ذلك، ويعرف ذلك بالقرينة

 : السلمي. قال د

هم كاملتفقني ب عليه عمل؛ ألنته اليترتفريق، وإن اهتم به بعض األصوليني؛ فإنهذا ال(( 
تكلم اهللا به كالعام املراد به   العام املخصوص مل يرد به مجيع أفراده منذ أنْ على أنَّ

 )٣()).اخلصوص 

                                 
 ). ١/٣٤٩(إرشاد الفحول للشوكاين  )١(
 ). ٢/١٣٢(، اإلاج يف شرح املنهاج للسبكي )٢/٤٠١(البحر احمليط للزركشي   )٢(
 ).٢٩٨ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه  جهله   )٣(
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كلم ت مل يرد به مجيع أفراده منذ أن أله هذا بالنظر إىل معرفة القرينة الدالة على أن :قلت
رف إرادة اهللا عفكيف ت )١(؛ا إذا مل تكن القرينة كذلك كما يف العام املخصوصبه؛ أم أل

 يف ذلك ؟ 

للفوارق  إرادما واحدة؛ جتاهلٌ العلة يف عدم التفريق بينهما بأنَّ القول بأنَّ نَّفإ وكذلك
 . الواضحة األخرى بينهما، وبني اإلرادتني

 : ة يف العام املراد به اخلصوصقال الزركشي عن معىن اإلراد

وليست اإلرادة فيه إخراج لبعض املدلول؛ بل إرادة استعمال اللفظ يف شيء آخر غري (( 
  )٢( )).موضوعه كما يراد باللفظ جمازه 

 :وقال كذلك عن معناها يف العام املخصوص

 )٣()). لإلستعمال، فهي تشبه االستثناء  لإلخراج؛ ال إرادةٌ إرادةٌ(( 
 

|    |    | 
 

 
 
 
 
 

                                 
فال يشترط مقارنتها ألول : (( يف شرط اإلرادة يف العام املخصوص) ٢/٤٠١(قال الزركشي يف البحر احمليط   )١(

 )). اللفظ وال تأخريها عنه؛ بل يكفي كوا يف أثنائه كاملشيئة يف الطالق 
ها عن آخرها فال يشترط مقارنتها ألول اللفظ وال جيوز تأخر): ((٢/١٣٣(وقال التاج السبكي يف اإلاج 

 )).  ن تكون يف أثنائهأد يف أوله جن مل توإعن آخره بل يشترط 
 ). ٢/٤٠١(البحر احمليط   )٢(
 ). ٢/٤٠١(البحر احمليط   )٣(
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  الثالث بحثامل
 تقييد املطلقام املراد به اخلصوص وبني الفرق بني الع

 لقد تكلم األصوليون عن الفرق بني العام، وبني املطلق؛ لوجود الشبه بينهما من حيث أنَّ
كال ١(.املتقدمني من العلماء منهما له عموم يف اجلملة؛ لذا مل يفرق بينهما بعض( 

هذا احلكم خمصوص، أو  بأنَّ: عدم التفريق بني العام، واملطلق يوقع يف اخللط بني القول إنَّ
بأنقَه ميد الذي يوقع يف اخللل يف التطبيق فمثالً األمر : 

الرقبـة يف اآليـة مطلقـة     فإنَّ] ٩٢: النساء [ M  0  /  .L : يف قوله تعاىل
: مل نفرق بني العام، وبني املطلق نقع يف القـول دت بوصف اإلميان؛ فإذا يوقُ )٢(باإلمجاع،

بأنأنْ ا خطأًه جيب على كل من قتل مؤمن يذاع تق كل رقبة مؤمنة، وال قائل. 

 :يقول القرايف 

 ))ما وضع األصوليون محل املطلق على املقيد يف كتاب اخلصوص والعموم بسبب أنَّوإن 
من  على كثريٍ تخصيص، وهذه األقسام تلتبس جداًاملطلق هو قسيم العام، والتقييد قسيم ال

ا، والتبس عموم الصالحية والبدل بعموم الشمول، الفضالء، ورمبا اعتقدوا املطلق عام
التقييد يقتضي إبطال احلكم يف صورة التقييد،  والتبس التقييد بالتخصيص من جهة أنَّ

  )٣()).فدعت الضرورة لبيان ذلك يف باب العموم واخلصوص 

 :الفرق بني العام واملطلق من جوانبف

 :يف جانب التعريف: األول

على  مادلَّ: ا املطلق فهواللفظ املستغرق ملا يصلح له حبسب وضع واحد، أم: فالعام هو

                                 
 ).  ٢٨٧ص(أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله للسلمي   )١(
 ). ١/٢٨٤(اط ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق البن الش) ١/٢٨٧(الفروق للقرايف   )٢(
 ). ٢/٣٩٩(العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم    )٣(
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 .فالعام غري املطلق من جانب التعريف )١(املاهية بال قيد؛

 :من جانب احلكم: الثاين

يتناول مجيع األفراد اليت تصلح للدخول حتت اللفظ؛ بل ه ال فإذا ورد األمر باملطلق، فإن
 .منها مة بواحدحتصل براءة الذِّ

ا العام فيشمل مجيع األفراد اليت تصلح للدخول حتته، فال تربأ الذمة إال بفعل مجيع أم
  )٢(.أفراده

ت ذلك ال يتناول مجيع األفراد اليت تصلح للدخول حت اعتق رقبة، فإنَّ: إذا قيل :مثاله
رقبة حصلت بذلك براءة الذمة اللفظ؛ بل إذا اعتقت أي . 

ا إذ قيلأم :ذلك يشمل مجيع األفراد اليت تصلح للدخول حتت اللفظ،  قاب، فإنَّاعتق الر
 . قابمة إال بعتق مجيع الروال حتصل براءة الذِّ

 :من جانب العموم: ثالثها
ا املطلق فعمومه عموم بديل، فال حيكم فيه عمومه مشويل يشمل مجيع أفراده، أم: فالعام

شائع من أفراده يتناوهلا على سبيل البدل، وال يتناول أكثر  على كل فرد فرد؛ بل على فرد
٣(.منها دفعة من واحد(  

٤(.كان إطالق لفظ العام عليه أوىل وملا كان العموم يف الشمول متناه( 
عموم املثال  يف كليهما عموم؛ ولكن قاب، فإنَّاعتق رقبة، أو أعتق الر: إذا قيل :مثاله

ا الثاين فعمومه مشويل يتناول مجيع الرقاب األول بديل ال يتناول أكثر من رقبة واحدة، أم
 .  دفعة

                                 
، إرشاد الفحول )٢/٧٩(، حاشية العطار على مجع اجلوامع )٣/٣(البحر احمليط للزركشي : لإلستزادة ينظر  )١(

 ). ٣/٣٩٢(، شرح الكوكب املنري البن النجار )٢/٥(للشوكاين 
 ). ٢٨٨ص(لسلمي أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله ل  )٢(
 ). ١/٢٩١(إرشاد الفحول للشوكاين   )٣(
 ). ١/١٤٠(العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم للقرايف   )٤(
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 :من جانب قصر العموم: رابعها

قصر عمومه مبخصصاتفالعام قد ي :إما املطلق فيقصر عمومه ا متصلة، وإما منفصلة، أم
من خمصصات  ر للعموم فيه هو جزٌءفالوصف القاص )١(الزائد على ماهيته؛بالوصف 

 . أال وهي الصفة: العموم

٢(.فيه والتقييد يف احلقيقة زيادة حكم، والتخصيص نقص(  
اعتق : كالغاية أي: قاب، فالعموم قد خيصص مبخصص متصلاعتق الر: إذا قيل:  مثاله

اعتق الرقاب إال الكافر منها، : الرقاب حىت تصل إىل العاشر منها، أوكاالستثناء أي
كالنص : اعتق الرقاب املؤمنة، و قد خيصص العموم مبخصص منفصل: أوكالصفة أي

M2    1  0    /       .  -  ,  +3    6   5   4 : فتخصيص العموم يف قوله
  :  9  8   7L] للزاين احملصن >مبا ثبت من رجم النيب  ]٢: النور . 

ا املطلق، فال يكون تقييده إال بالوصف الزائد على ماهيته كما يف قولهأم : M   +  *
  0  /  .  -  ,L ]فالرقبة يف دية القتل اخلطأ قيدت  .]٩٢: النساء
 . بوصف زائد على ما هيتها وهو اإلميان

ق على عنوان من فوارق بني العام، واملطلق ال يصد ما ذكرت إنَّ: يقول أنْ ولقائلٍ
ه يف العام املراد به اخلصوص، وما ذكرت قد يكون يف العام الذي يدخله املبحث، فإن
 التخصيص؟ 

 :فاجلواب يف نقاط
وبني املطلق هو حديث عن  -يف اجلملة  -احلديث عن الفوارق بني العام  أنَّ :األول

منه الذي ال يدخله  -كما مر معنا  -قسم فالعام  كلِّ قسيمني، فيشمل على هذا أجزاَء
 . التخصيص، ومنه ما قد يدخله، ومنه ما يراد منه اخلصوص

                                 
، التحبري )٣/٦(، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )٢/٦(إرشاد الفحول للشوكاين : لإلستزادة ينظر  )١(

 ).٣/٣٦٦(ابن احلاجب ، رفع احلاجب عن خمتصر )٦/٢٧١٤(شرح التحرير للمرداوي 
 ). ١٣٣ص(املسودة آلل ابن تيمية   )٢(
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املراد به اخلصوص، فكان  ارك فيه العاممن فوارق يف اجلوانب قد يش ما ذكرت أنَّ :الثاين
احلديث عن ذلك كاحلديث عن الكل لشموله للجزء، فمما شارك فيه العام املراد به 

 :اخلصوص

 : يف الفرق يف جانب التعريف: األول 

 . فالعام املراد به اخلصوص يفارق املطلق يف جانب التعريف، وال حاجة إلعادة ذلك

 : يف جانب العموم: ينالثا

فيه العموم  فالعام املراد به اخلصوص عمومه مسلوب، وغري مراد؛ خبالف املطلق فإنَّ
 . البديل، وهو غري مسلوب، ومراد عند التكلم به

الناس واملراد به خصوص بعضهم، فالعموم يف كلمة الناس مسلوب، وغري : إذا قيل: مثاله
 . ففيه عموم؛ ولكنه عموم بديل، وهو مراد عند التكلم به ناس: مراد، أما إذا قيل

 :يف جانب قصر العموم: الثالث
 اإلرادة السابقة للتلفظ به بينما أنَّ: فيه هي صر العمومفالعام املراد به اخلصوص الذي قَ

 الصفة الزائدة عن حقيقة املاهية، وكذلك فإنَّ: صر العموم فيه هيالعموم يف املطلق الذي قَ
كما هو احلال يف  )١(ملراد من قصر عموم املراد به اخلصوص قصر داللته ال قصر حكمها

 .تقييد املطلق، والتخصيص، وقد مر ضرب املثال على ذلك
 )٢(:)١١٨٢ت( قال الصنعاين 

فراد املطلق ألكون التقييد كاإلخراج ببعض  ؛ه بتخصيص العامهبتقييد املطلق نش فإنَّ ((
                                 

 ).٢/٣٢(حاشية العطار على مجع اجلوامع   )١(
حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف )  ٢(

كثرية  أصيب مبحن،  يد باهللا ابن املتوكل على اهللااملؤبيلقب ،  مامة يف اليمنجمتهد، من بيت اإل: مريكأسالفه باأل
ولد مبدينة كحالن، ، خان أن أكثرها عنده يف اهلند له حنو مئة مؤلف، ذكر صديق حسن،  من اجلهالء والعوام

، البدر الطالع للشوكاين )٩/٥٦(، معجم املؤلفني لعمر كحالة )٦/٣٨(األعالم للزركلي  .بصنعاء ونشأ وتويف
)٢/١٣٤ .( 
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  )١()). فراد العامأالتخصيص إلخراج بعض  كما أنَّ

 :قال الشوكاين

  )٢()).يف تقييد املطلق  ما ذكر يف التخصيص للعام فهو جارٍ اعلم أنَّ(( 

ومما يفارق فيه العام املطلق ما يلي املراد به اخلصوص تقييد: 

 :يف جانب احلقيقة وااز: األول

د حقيقة حيث أنَّفالعام املراد به اخلصوص جماز، واملقي ضع اللفظ يف املقيد يستعمل فيما و
 . له؛ خبالف العام املراد به اخلصوص

ا التقييد يف املطلق ما كلمة الناس، فهو جماز يف حقه، أم طلق على شخصٍإذا أُ: مثاله
 . ما، فهو حقيقة فيه كاملؤمن يف وصف رجلٍ

 :يف جانب مدلول اللفظ: الثاين 

اللفظ فيه على العموم؛ ولكن استعمل يف بعض أفراده، فزال  صوص دلَّفالعام املراد به اخل
بل يزيده  )٣(ا تقييد املطلق فال يزيل شيئا من مدلول اللفظ؛، أماللفظ فيه العموم مدلولُ

٤(.ا كما هو عند أكثر العلماءبيان(  

ختصيص بعض  إرادةُ اس عام؛ ولكنفالن: اس على بعض أفرادهمإطالق كلمة الن: مثاله
املطلق؛  مدلولَ ا تقييد املطلق، فلم يزيلْالعموم، أم لفظ مدلولَ الناس من هذا العموم؛ أزالَ

بل زاده بياناا وإيضاح. 

 

                                 
 ). ٣٤٥ص(إجابة السائل شرح بغية  اآلمل   )١(
، اإلاج شرح املنهاج )٣/٦(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي : ولإلستزادة ينظر). ٢/١٠(إرشاد الفحول  )٢(

 ). ٦/٢٧١٦(، التحبري شرح التحرير للمرداوي )٢/١٩٩(للسبكي 
 ). ١/٨٢(األشباه والنظائر للتاج السبكي   )٣(
 ). ٦/٢٧٢٣(التحبري شرح التحرير للمرداوي   )٤(
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 :يف جانب الصيغة: الثالث

فال يلتزم صيغة واحدة  )١(فالعام املراد به اخلصوص صيغته هي صيغ العموم السابق ذكرها،
يكون صفة تتبع  املطلق الذي يلزم صورة واحدة، وهي أنْ كما هو احلال يف تقييد
 .املوصوف الذي هو املطلق

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).٦٥ص: (ينظر  )١(
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 املبحث الرابع 
 الفرق بني العام املراد به اخلصوص وبني اجلمع املراد منه الواحد

ا من وأمانا، ا، وبياناحلديث عن الفرق بني املصطلحني يزيد عنوان البحث وضوح إنَّ
جدت العام املراد به اخلصوص قد و اللبس الذي قد يقع عند عدم التفريق بينهما، فكما أنَّ
جدت اجلمع املراد به الواحد قد و إرادة اخلصوص فيه قبل التلفظ بالعموم؛ فكذلك فإنَّ

 .إرادة الواحد فيه قبل التلفظ باجلمع

فهذا أبو احلسني أمحد بن : أئمة اللغة جدت التفرقة بينهما يف كالم السابقني منلقد و
فارس بن زكريا عند احلديث عن سنن العرب يف الكالم جنده يفرق بني املصطلحني حيث 

ا العام الذي وأم: (( جعلهما يف بابني منفصلني، فيقول يف باب باب العموم واخلصوص
M  Ì  Ë : ×حكاية عن موسى  -يراد به اخلاص، فكقوله جل ثناؤه

ÍL ]وا األنبياء قبله قد كان ، ومل يرد كل املؤمنني؛ ألنَّ] ١٤٣: األعراف
 )١(... )).كثري مؤمنني، ومثله 

وقال قتادة ... باب اجلمع يراد به واحد: (( ا حديثه عن اجلمع املراد منه الواحد فيقولأم
كان  ]٦٦: التوبة [M   o  n  m  l  k  j  iL : يف قوله جل ثناؤه

ا من القوم الميالئهم على أقواهلم يف النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم، ويسري جمانب رجالً
½  ¾   ¿  M  Á  À : واحد، ومنــه: هلم، فسماه اهللا جل ثناؤه طائفة وهو

  ÂL ]شتمي شني وإنَّ ،مدحي زين ياحممد إنَّ :نادى كان رجالً ]٤: الحجرات  

  )٢(...)).ويلك ذاك اهللا جل ثناؤه: عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا تعاىل 

  )٣(.وكذلك احلال عند غريه من أئمة اللغة

                                 
 ).١٧٨ص(الصاحيب يف فقه اللغة   )١(
 ). ١٨٠ص(الصاحيب يف فقه اللغة   )٢(
 ). ١/٢٦٢(، املزهر يف علوم اللغة للسيوطي ) ٣٦٤ص(فقه اللغة للثعاليب : ينظر  )٣(
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عند علماء التفسري بني املصطلحني يف تفاسريهم، فيفرقون بني  واقعةً وكذلك جند التفرقةَ
ا ماهو من قبيل العام املراد به اخلصوص، وما هو من قبيل اجلمع املراد منه الواحد خطاب

 . ان أو غري ذلكك

 ]٣٣: البقرة[ M  t       s  r  q   p  oL : فهذا أبو حيان األندلسي يف قوله
 :يقول

  )١()). ، ويراد به الواحدفيكون من خطاب اجلمع ؛يعين إبليس ((

كثرية  أيب حيان عن العام املراد به اخلاص يف آيات وقد مر معنا من األمثلة الكثرية حديثُ
اجلمع  العام املراد به اخلصوص غري أنَّ: ق بني املصطلحني ما يعينرقد فَ هأن: توضح لنا

 .املراد به الواحد

           M  U  T   S  R  Q  PL : والسمعاين يف تفسريه يف قوله تعاىل

 :يقول ]٩٧: النساء[

M    Ï  Î : املالئكة واملتوفِّى ملَك واحد، كما قال تتوفاهم: مل قال: فإنْ قال قائل ((

 Ñ  ÐLالواحد اجلمع، واملراد به ذكره بلفظ: ؟ قيليف كالم  ، ومثله شائع       
  )٢()). العرب

مل يذكره السمعاين  ]٥: الشورى[ MI   H  G  F L : ويف قوله تعاىل
 : باملصطلح السابق؛ بل قال

  ، واللفظ عام أريد به عن ابن عباس للمؤمنني الذين يف األرض، وهذا حمكى: معناه ((
 )٣()). اخلاص

                                 
 ). ١/٣٠٠(البحر احمليط   )١(
 ).  ٢/١٦٧: (وينظر).١/٤٦٨(تفسري القرآن للسمعاين   )٢(
 ). ٥/٦٣(املصدر السابق   )٣(
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: والزركشي ذكر يف النوع الثاين واألربعني يف وجوه املخاطبات، واخلطاب يف القرآن
مث ذكر أمثلة على ذلك، وكذلك ذكر يف النوع  )١(خطاب العام واملراد به اخلصوص،

وفيه  )٢(ص،إطالق اسم العام وإرادة اخلصو: الثالث واألربعني يف بيان حقيقته، وجمازه
وكذلك حتدث عن خطاب  )٣(بعض أمثلة قد ذكر بعضها يف النوع الثاين واألربعني؛

 .ابني املصطلحني فرقً مما يدل على أنَّ )٤(الواحد بلفظ اجلمع، وضرب أمثلة على ذلك؛

املفسرين لبيان معىن املصطلح اآلخر؛  ل به بعضمثِّقد يلتشابه املصطلحني يف املعىن ما  إنَّ
 .  وذلك لتشاهم يف اإلرادة

M  u  t     s  r  q : يف قـوله تعاىل )٥()٨٥٠بعد  :ت(النيسابوري فهذا 

v     w L ]يقول ] ٥١: المؤمنون: 

      وقد خاطب الواحد خطاب  ،املراد به عيسى وهو قول حممد بن جرير أنَّ :وثانيها ((
      نعيم بن  :واملراد  ]١٧٣: آل عمران[ M  Ë  Ê  É  ÈL  :وكقوله اجلمع لشرفه

   )٦()). مسعود

ه خطاب اجلمع املراد منه الواحد بالعام املراد به اخلصوص، النيسابوري قد شب فهنا جند أنَّ
منهما يراد به التخصيص بالواحد، وهذا موجود  الكُ وهذا للتشابه بني املصطلحني يف أنَّ

 .يف املصطلحني
 

                                 
 ).٢/٢٧٨(الربهان يف علوم القرآن   )١(
 ). ٢/٣٣٩(املصدر السابق   )٢(
 ).٢/٣٤٢(املصدر السابق   )٣(
 ). ٢/٢٩٥(املصدر السابق   )٤(
ر، له اشتغال باحلكمة مفس،  عرجاأل :الدين، ويقال لهاحلسن بن حممد بن احلسني القمي النيسابوري، نظام   )٥(

. وله مؤلفات جليلة نواع من العلومأمشارك يف ، سكنه يف نيسابورمومنشأه و ،)قم( لدةأصله من ب، والرياضيات
 ). ٢/٢١٦(، األعالم للزركلي )٤٢٠ص(، طبقات املفسرين لألدنه وي )١/٥٢٥(بغية الوعاة للسيوطي 

 
 ). ٥/١٢٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري   )٦(
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 ر بعضهم من علماء التفسري عن العام املراد به اخلصوص باجلمع املراد به الواحد وقد يعب
ا بذلك عن التعبري عنه مبصطلحه املشهورمكتفي. 

واحد العام املراد قد ذكر مع اجلمع املراد به ال )١()٤٠٠بعد :ت(فهذا أبو النصر السمرقندي 
 :به اخلصوص دون تفريق بينهما فقال

M  3 : مث ذكر فيه قوله تعاىل )٢(،))ما يذكر بلفظ اجلمع ويراد به الواحد : باب(( 
  7   6  5  4L  ]  وهذه اآلية كذلك من العام املراد بـه   ،] ٣٩: آل عمران

الواحد عن هذا املصطلح  ه مل يذكر ذلك؛ بل اكتفى بلفظ اجلمع املراد بهاخلصوص؛ ولكن
ا بني العام املراد به اخلصوص، وبني اجلمع املراد به الواحد هناك فرقً املشهور؛ وعليه؛ فإنَّ

 :العموم واخلصوصمن جانب  وذلك

العام له صيغ  من العام املراد به اخلصوص؛ وذلك ألنَّ فاجلمع املراد به الواحد أخص
ه ميكن اجلمع؛ وعليه فإن: فيه صيغ كثرية منها متعددة غري حمصورة يف اجلمع فقط؛ بل

عام مراد به  مراد به اخلصوص؛ وليس كلُّ مراد به الواحد هو عام مجعٍ كلَّ بأنَّ: القول
ا مراد به الواحداخلصوص يكون مجع. 

ة M  [  Z  Y  X   W    V  UL ] : يف قوله تعـاىل  :مثاله           ]١٧: التوب
يطلـق   املسجد احلرام؛ فيصح ذا أنْ )٣(على قراءة اجلمهور) مساجد اهللا ( املراد بـ فإنَّ

عليه مجع٤(ا به الواحد كما أطلق عليه بعض املفسرين،ا مراد( يطلق عليه  أنْ وكذلك يصح

                                 
أمحد بن حممد بن أمحد أبو نصر السمرقندي، ويعرف باحلدادي نسبة إىل قرية امسها حدادة من قومس، تلقى   )١(

وبرز يف علم القراءات، رحل إىل األمصار ا غزيراًالعلم على علماء كبار كالسريايف وغريه، وقد مجع علم ،
مقدمة حمقق كتاب املدخل لعلم تفسري كتاب اهللا تعاىل لصفوان . به املطاف ببغداد فمات ا حىت استقر

 ).١٧ص( داوودي          
 ).٢٨٣ص(املدخل لعلم تفسري كتاب اهللا تعاىل   )٢(
، )٥/٢٠(البحر احمليط أليب حيان . واجلمهور باجلمع) جد اهللا سم( قرأ ابن كثري وأبو عمرو البصري باإلفراد   )٣(

 ).٢٠٦ص(، البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة لعبدالفتاح القاضي )١٤/١٦٦(تفسري الطربي 
 ). ٥/١٨(، الكشف والبيان للثعليب ) ٦/٢٩(، الدر املصون للسمني احلليب )٣/٦٧(لباب التأويل للخازن   )٤(
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١(.به اخلصوص كما أطلق عليه البعض ا مراداًعليه عام( 

ا يف قوله تعاىلأم : M(  '&   %  $  # L ] رة نطلق عليـه   ه اليصح أنْ، فإن]٢: البق
بأنه مجع ه ليس بصيغة للجمع؛ بل نكرة يف سياق النفي، وهـي مـن   مراد به الواحد؛ ألن

ممن تكلم عن هذه اآلية  -حسب علمي  –ه ال يوجد من املفسرين صيغ العموم؛ ولذا فإن
ما مجع مراد به الواحد مطلقً ناأطلق عليها بأ. 

ه ليس كل عام عام مراد به اخلصوص، وأن: مجع مراد به الواحد هو كلَّ أنَّ: مما سبقفتبني 
به الواحد ا مراداًمراد به اخلصوص يكون مجع . 

|    |    | 
  

 
 

 
  

                                 
علي الصابوين . ، روائع البيان تفسري آيات األحكام يف القرآن د) ١٠/١٣٣(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )١(

)١/٥٧٢  .( 
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 املبحث األول 

 العام املراد به اخلصوص بني احلقيقة وااز 

العرب قد تكلمت باحلقيقة وااز، وتراثهم حافل ذا فهو من أساليب التعبري عندهم  إنَّ
نكر عنهمومن طرق البيان، ومذاهب القول اليت ال ت. 

يف مصنفام؛ حلاجتهم إليه يف فنوم اليت  وقد حتدث عن مبحث احلقيقة وااز العلماُء
ا دالالت األلفاظ اليت رتبوا عليها أحكام ه منفتكلم عنه األصوليون؛ ألن: يتحدثون عنها

تتعلق بأفعال املكلفني، وتكلم عنه البالغيون؛ إلبراز الوجه البياين يف ذلك، وتكلم عنه 
بعض أهل الكالم واإلعتقاد؛ للتحذير من اإليغال فيه املؤدي إىل احملظور يف اإلعتقاد، 

ية معاين القرآن، ولبيان اإلعجاز وكذلك تكلم عنه املفسرون يف تفاسريهم؛ لفائدته يف جتل
البالغي فيه، فعدهوه من علوم القرآن اليت ينبغي ملن نظر يف القرآن الكرمي أن يعلم . 

املقصود بيان موضع  ومبحث يف هذا اخلطر، واملكانة ال تفيه هذه الدراسة حقه؛ ألنَّ
ز؟ وماذا يترتب على العام املراد به اخلصوص هل هو من قبيل احلقيقة أو اا: الدراسة
 ذلك؟ 

 :وقبل البدء يف بيان ذلك جتدر اإلشارة إىل أمور مهمة تتعلق باحلقيقة وااز

 :تعريف احلقيقة وااز يف اللغة: األول

ظ من الوصفية إىل فعيلة من حق الشيء، مبعىن ثبت، والتاء لنقل اللف: فاحلقيقة يف اللغة
يكون مبعىن الفاعل، وقد يكون مبعىن املفعول، فعلى قد : وفعيل يف األصل، مسية الصرفةاإل

 )١(.يكون معىن احلقيقة الثابتة، وعلى الثاين يكون معناها املثبتة: التقدير األول

  

 
                                 

، مقاييس اللغة البن فارس )١٠/٤٩(لسان العرب البن منظور : وينظر). ١/٦٢(إرشاد الفحول للشوكاين   )١(
 ). ٣/٢٤١(، ذيب اللغة لألزهري )٢٢٧ص(
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از يف اللغةأما ا :عل، من اجلواز الذي هو التعدي، كما يقالفْفهو م :جزموضع كذا ت 
قسيم الوجوب واالمتناع، وهو راجع إىل  جاوزته وتعديته، أو من اجلواز الذي هو: أي

  )١(.األول

 :احلقيقة وااز يف االصطالح: الثاين

  )٢(.اللفظ املستعمل فيما وضع له :فاحلقيقة هي

  )٣(.اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة :أما ااز فهو

ا العكس فال يلزم له؛ فال جماز بال حقيقة؛ أم عن احلقيقة، واحلقيقة أصلٌ ااز فرع إنَّ
 )٤(.ذلك فكم من حقيقة ال جماز هلا

 )٥()٧٣٩ت(يوجزها اخلطيب القزويين : أقسام احلقيقةف :أقسام احلقيقة وااز: الثالث
كان واضع  واضعها إنْ ألنَّ ؛وعرفية خاصة أو عامة ،وشرعية ،لغوية :واحلقيقة((  :فيقول

إن تعني صاحبها نسبت  :والعرفية ،وإال فعرفية ،وإن كان الشارع فشرعية ،اللغة فلغوية
  )٦()). وإال بقيت مطلقة ،وحنوية ،كالمية :إليه كقولنا

 

 

                                 
، الصحاح )٣٩٥ص(أسرار البالغة لعبدالقاهر اجلرجاين : وينظر). ١/٦٢(فحول للشوكاين إرشاد ال  )١(

 ).٥/٣٢٦( ، لسان العرب البن منظور )١/١٤٧(، املعجم الوسيط )٣/٨٧٠(للجوهري 
، اإليضاح يف علوم )٥٨٨ص(مفتاح العلوم للسكاكي : ، ولإلستزادة ينظر)١/٦٢(إرشاد الفحول للشوكاين   )٢(

 ). ١/٢١٥(، خمتصر املعاين لسعد الدين التفتازاين )٢٧٢ص(البالغة للقزويين 
، )١/٣٩٧(، احملصول للرزاي )١/٥٣٥(البحر احمليط للزركشي  : ، ولإلستزادة ينظر)١/٦٣(املصدر السابق   )٣(

 ).  ٥٨٩ص(، مفتاح العلوم للسكاكي )١/١٣٢(شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين 
 ). ١/٢٦٩(، قواطع األدلة للسمعاين )١٧٢ص(، الكليات للكفوي )١/٢٨٦(املزهر يف علوم اللغة للسيوطي   )٤(
تويف ) اإليضاح ( وشرحه يف للسكاكي، ) املفتاح ( جالل الدين حممد بن عبدالرمحن القزويين الشافعي، خلص   )٥(

 ).٢/٢٨٦(، طبقات الشافعية البن قاضي  شهبة )٦/١٢٣(شذرات الذهب البن العماد . بدمشق
 ). ٢٧٤ص(اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين   )٦(
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على معناه احلقيقي يف وضع          لفظ كلَّ حنملَ أنْ: (( وفائدة هذا التقسيم للحقيقة
 )١()).استعماله 

 :القزويين فيقولفيوجزها اخلطيب : أما أقسام ااز

إن كانت تشبيه معناه مبا هو  :العالقة املصححة ألنَّ ؛واستعارة ،مرسل :وااز ضربان(( 
  )٢()). استعارة وإال فهو مرسل :موضوع له فهو

ز واقع يف كان التجو إنْ مرسالً جمازاً: يمكانت العالقة لغري املشاة س فإنْ: أي
   )٣(.اعقلي جمازاً: يميف اإلسناد س كان التجوز واقع الكلمات، وإنْ

 : يف طريقة معرفة احلقيقة وااز: الرابع

السماع، والتوقيف مبنزلة النصوص يف الشرع؛ فال يقبل : طريق معرفة احلقيقة هو إنَّ
القول يف لفظ أناز فإنَّه حقيقة ما مل يسمع عن العرب، أمالتأمل : طريق معرفته ا ا

از اليشترط يف قرينته تعينيوالقياس؛ لذا فا نوعها  ومساع عن العرب؛ بل يكفي ورود
يف تناول األصوليني  أنْ: وينبغي التنبه إىل نقطة مهمة، وهي )٤(عنهم على الصحيح،

يف قرينة البالغيني يشترطون  أنَّ: منها ا عن تناول البالغيني له من نواحٍللمجاز اختالفً
 تكون مانعة من إرادة املعىن احلقيقي، وبعض األصوليني اليشترطون ذلك؛ بناًء ااز أنْ

 )٦(.إىل غري ذلك من اإلختالفات )٥(على القول باجلمع بني املعىن احلقيقي واازي،

 

 
                                 

 طبعة دار اإلميان ).١٥ص(األصول من علم األصول البن عثيمني   )١(
 ). ٤٠٨ص(أسرار البالغة للجرجاين  :وينظر ).٢٧٦ص(القزويين اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب   )٢(
 ).١٦ص(األصول من علم األصول البن عثيمني : ينظر  )٣(
، ااز يف  )١/٧٧(، أصول السرخسي )٢/٥٩(كشف األسرار عن أًصول البزدوي لعالء الدين البخاري   )٤(

 ). ٧١٩ص(، )٥٥٤ص(طعين عبدالعظيم امل. اللغة والقرآن الكرمي بني اإلجازة واملنع د
 ). ١٠٨٦ص(املطعين .، ااز يف اللغة والقرآن د)١/٧٩(إرشاد الفحول للشوكاين : ينظر  )٥(
 ).١/٢٧٠(إجابة السائل للصنعاين ) ١٠٨٦ص(،)٩١٢ص(املطعين .ااز يف  اللغة والقرآن د: ينظر  )٦(
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از يأيت السؤال الذي تقتضيه الدراسة وهو ملسائلَ وبعد هذا التقدميهل : يف احلقيقة، وا
 العام املراد به اخلصوص جماز، أو حقيقة ؟ وماذا يترتب على القول بأحدمها ؟ 

لقد ماز يف االصطالح فوجدناه حيتوي على ثالثة عناصر مهمة رمعنا تعريف ا: 

للغوي األول إىل وضع آخر غري نقل اللفظ املستعمل من الوضع ا: أي النقل :األول
 .وألجله مسي ااز جمازاً )١(العمدة يف ااز،: األول، وهذا النقل هو

الوجه اجلامع بني املعىن احلقيقي، وبني املعىن اازي، فالبد جلواز : أي العالقة :الثاين
ا مل توجد العنصر املصحح للنقل، فإذ: استعمال ااز من وجود العالقة، وهذه العالقة هي

 .عالقة؛ فال جماز، ولو مت النقل بالفعل

احلامل على ااز؛ فالبد عند محل اللفظ على جمازه من دليل يدل : أيالقرينة : الثالث
 . على منع إرادة املعىن احلقيقي للفظ

فال يصح إطالق ااز على لفظ مفرد، أو على تركيب من التراكيب مامل تتحقق فيه هذه 
 ثة، فهل هذه العناصر الثالثة متوافرة يف العام املراد به اخلصوص ؟العناصر الثال

 ] ٥٤: النساء[   MA  @  ?  >  =  <   ;  :  9 L: يف قوله تعاىل

 :فهل هذا العموم املراد به اخلصوص جماز ؟ لننظر >املراد بالناس النيب  بأنَّ: على القول

هذا  )٢(وضعت، واستعملت يف اللغة العربية؛ للداللة على مجاعة الناس) الناس ( كلمة  إنَّ
 ، فال يفهم منها غري ذلك؛ ولكن حدث هنا نقل )الناس ( هو املتبادر عند إطالق كلمة 

 

 

 
                                 

 ). ١٠٨٤ص(املطعين . ااز يف اللغة والقرآن د  )١(
 ).٨/٥٥٣(احملكم واحمليط األعظم البن سيده   )٢(
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الة عليه حقيقة إىل وضع آخر غري موضوعة له، واستعمال ملعناها يف الوضع األول الد
 . النقل: ول أال وهوفتحقق العنصر األ

عالقة الكل : هاالشك أن >وكذلك فما هي العالقة بني كلمة الناس، وبني كلمة النيب 
 ]  ١١٠: الكھف   [  M Ú Ù Ø × Ö Lه  من  البشر  الشك  أن>  باجلزء فالنيب 

ل نوعها عـن  قمنهم؛ بل هو أفضلهم عليه الصالة والسالم، وهذه العالقة قد ن وهو جزٌء
عندهم، وهو كثري يف أشعارهم منها العرب، فليست مبنكرة: 

 :قول أحدهم  

تسمع لْللحي  إذا مـا وسـ و اس 
 

 والتج يف أجياد ١(سـا هـا وأجر( 
 .جيدها: يعين 

 :وقال اآلخر

 بر ـ واللَّ اقة اجليـد بواضـحةٌ  ات 
 

 ها ظَكأنبـا لَ  ةٌي ـ أفضى ب٢(ب( 
 . ة واحدةبهي لَوإمنا   

صيغة من صيغ العموم قد أريد به خاص من : اجلمع وهو نَّيف األبيات السابقة نرى أَ
 .عالقة الكل باجلزء: أفراده، والعالقة كما هي

 
 
 
 
 

                                 
، لسان العرب )١/١٣٣(أساس البالغة للزخمشري : الرجز لرؤبة بن عبداهللا العجاج التميمي السعدي ينظر  )١(

 ... وارتج: ، ويروى بلفظ)٦/٣٥(البن منظور 
)٢(  البيت لذي الرة غيالن بن عقبة العدوي يف ديوانه م)مادة) ١/٧٢٩(العرب البن منظور لسان : ينظر) ١٢ص :

 ).١/٢١٧(لبب، الصحاح للجوهري : مادة
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عملية ذهنية اجتهادية : أما استنتاج الوجه اجلامع بني املعىن احلقيقي، واملعىن اازي فهي
حتاج تدبر، وقد تكون ظاهرة حبيث الختفى، وقد ختفى حبيث يختضع الجتهاد املتأمل وامل

  )١(.البرازها إىل االستنباط

 : قال الرازي

)) ؛وهو واحد ،يقع عليه لفظ اجلمع ما جاز أنْوإن ه اجتمع عنده من خصال اخلري ما ألن
  )٢()). ا يف اجلمع العظيمال حيصل إال متفرقً

 )٣(:)٨٨٠ت بعد (قال ابن عادل احلنبلي 

ذا كان له أتباع اإلنسانَ الواحد إ ؛ ألنَّعلى الواحد )الناس  (ما جاز إطالق لفظ إن و(( 
 )٤()). ، أو يرضونَ بقوله فإنه حيسن حينئذ إضافة ذلك الفعل إىل الكليقولون مثل قوله

لعامل  -كما ترى  -فاستنتاج هذه العالقة بني املعىن احلقيقي، واملعىن اازي خيضع 
ه البد ا كان الوجه اجلامع بني املعنيني؛ فإنم اًوأي عن آخر، االجتهاد الذي خيتلف فيه عاملٌ

 . منه لصحة القول بااز

ازا القرينة املوجأمبة، واحلاملة على القول با:ه ال يتبادر إىل ذهن السامع فهي ظاهره؛ فإن
ستنكر على من قال اجلماعة من الناس؛ فإنه ي: ااز غرياردة من قرينة ) الناس ( للفظة 

 فظة، بدون قرينة تدل على املعىن اازي للَّ -هكذا  -أنت ناس، أو يا ناس : ما لشخصٍ

 

                                 
 ).١٠٨٤ص(املطعين . ااز يف اللغة والقرآن د  )١(
 ). ١٠/١٠٦(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
 النعماين نسبة إىل حملة النعمان بني بغداد أبو حفص، سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي،)  ٣(

، أحد املفسرين األعالم، ومن الفقهاء احلنابلة مل يصل إلينا من مؤلفاته غري تفسريه اللباب، وحاشية وواسط
، معجم )٤١٨ص(، طبقات املفسرين لألدنه وي )٥/٥٨(األعالم للزركلي . على احملرر يف الفقه احلنبلي

 ).  ١/٢٠(، مقدمة حتقيق تفسريه )٧/٣٠٠(املؤلفني لعمر كحالة 
 ). ٦/٥٨(يف علوم الكتاب  اللباب   )٤(
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فت داللة املفرد من داللة رِالختلفت دالالت اللغة، وملا ع -بدون قرينة -ولو جاز ذلك 
لَاجلمع، وجل منع ذلك كله كان البد من وجود قرينة ف واالضطراب؛ فأللْقع اخلُو

 ).اازي(إىل املعىن املنقول إليه ) الناس ( صارفة هلذا املعىن احلقيقي للفظة 

رفع االحتمال يف الدالالت، وتعيني اللفظ للمعىن : وللقرينة وظيفة تؤديها يف املعىن، وهي
دة املعىن األصلي؛ ليزول اللبس من منع إرا: املراد منه عند التكلم، وقرينة ااز وظيفتها هي

  )١(.الكالم

اآلية فيها جماز؛  بأنَّ: العناصر الثالثة متوافرة يف اآلية الكرمية صح القول عرفنا أنَّ وبعد أنْ
 ولكن ما نوع هذا ااز ؟

از، وأنما كانت  وأنَّ: مرسل، واستعارة: ه ينقسم إىل نوعنيسبق القول يف  تقسيم ا
استعارة، وما كان لغري املشاة :  املعىن احلقيقي، واملعىن اازي املشاة فهوالعالقة بني

كان التجوز واقع يف  كان التجوز واقع يف الكلمات فهو مرسل، وإنْ إنْ: فقسمان
 . االسنادات فهو عقلي

عة كلمة استعملت يف غري معناها األصلي؛ لعالقة غري املشاة مع قرينة مان: فااز املرسل
  )٢(.من إرادة املعىن األصلي

  )٣(.وعالقات وصور وقوع هذا النوع من ااز كثرية

 .تسمية جزء الشيء باسم كليته: الكلية أي: منها

  )٤(.إطالق العام مراد به اخلاص: أي 

                                 
 ).٧٨٠ص(املطعين . ااز يف اللغة والقرآن د  )١(
 ).  ٢٧٦ص(، اإليضاح للقزويين )١١٠ص(البالغة الواضحة   )٢(
 ). ٢٧٩ص(اإليضاح للقزويين : ينظر  )٣(
 . العلواين: حتقيق) ١/٣٢٦(، احملصول للرازي )١٩١ص(التمهيد لإلسنوي   )٤(

ة ال من باب الكل، العموم من باب الكلي وفيه نظر، فإنَّ ): ((١/٣٠٢(قال تاج الدين السبكي يف اإلاج       
 .)١/٢٧٢(اية السول لإلسنوي : وينظر)).  باب اجلزئية ال من باب اجلزء والفرد منه من
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إسناد الفعل، أو ما يف معناه إىل غري ماهو له؛ لعالقة مع قرينة مانعة من : أما ااز العقلي
 )١(.اإلسناد احلقيقيإرادة 

فهذا النوع من ااز وقع التجوز فيه من جانب اإلسناد، وهو يدرك بالعقل، ومل يقع 
التجوز فيه يف اللفظ كما هو احلال يف ااز املرسل؛ بل ألفاظه حقيقة يف معناها مل تنقل 

 .عن أصل وضعها

 :قال املرداوي

                آخـر، فأسـند إىل غـري ذلـك       اللغة ليسند إىل لفـظ كل لفظ كان موضوعاً يف ((
? @ M  C B A  : قوله تعاىل  :ومنه  ، تركييب  جماز  فإسناده  اللفظ،

DL   ] ٢: األنفال [ ،MB A C D E F L ]      ٣٦:   إبـراهيم    [،           
الزيادة إىل اآليات، واإلضـالل إىل   :يف اإلسناد وإمنا اازفكل من طريف اإلسناد حقيقة، 

، والفاعل لذلك يف الكل ] ٢٧: األعراف [  MfedL: األصنام، وكذلك حنو
ألنَّ النسبة إىل  املركب ؛ ، واحلكمي، وجماز التركيبااز العقلي :ويسمى، هو اهللا تعاىل

  )٢(.))، خبالف ااز يف املفردات فإنه وضعي يف اللغة أمر عقلي

 م املراد به اخلصوص من هذين القسمني ؟فأين العا

من  العام املراد به اخلصوص ضرب املرسل، والعقلي الشك أنَّ: معىن ااز بنوعيهبعد بيان 
 العالقة مابني املعىن احلقيقي، واازي عالقة غري املشاة؛  فإنَّ )٣(؛ضروب ااز املرسل

 

                                                                                             
 
يف إنكاره للمجاز العقلي  اإليضاح للقزويين وتعقيبه على السكاكي: وينظر).١١٧ص(البالغة الواضحة  )١(

  ).  ٣٨٥ص(، أسرار البالغة لعبدالقاهر اجلرجاين ) ٣٧-٢٧ص(
 ). ١/٤٤٧(التحبري شرح التحرير   )٢(
 ).١٥٠ص(املطعين . ااز يف اللغة والقرآن د  )٣(



مجعا ودراسة -القرآن وبيان أثره يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف   

  ١٩٠ 

كون العام املراد به اخلصوص من علم بل هي عالقة الكل باجلزء، وهذا مايترتب عليه 
 )١(.البيان الذي خيتص بإيراد املعىن بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه

                     ]  ٥٤: النساء[      M  9 A  @  ?  >  =  <   ;  : L: ففي قوله تعاىل

اجلماعة من الناس، وبني املعىن : الذي يعين) الناس ( العالقة بني املعىن احلقيقي يف كلمة    
عالقة الكل باجلزء كما : غري عالقة املشاة أال وهي عالقةٌ >النيب : اازي الذي يعين

 . مر معنا

أللفاظ ا العام املراد به اخلصوص ال جيوز وروده؛ ألنَّ بأنَّ )٢(:األحناف لقد قال بعض
 :فيما وردت فيه، ومستعملة يف موضعها، وحجتهم على هذا القول ما يلي العامة حقيقةً

كقولـه تعـاىل    الداللة املوجبة للخصوص مبنزلة االستثناء املتصـل باجلملـة   أنَّ :األول

 M  Å  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿L ــائزٍ ف ــري ج ــال أنْ غ ــذه  إنَّ :يق ه
 )٣(.كاملة سنةالصيغة عبارة عن ألف 

ه مل يكن لفظ ، ويتبني أنلى إرادة اخلصوص جتعل اللفظ خاصاقيام الداللة ع أنَّ :الثاين
بل هو لفظ  ؛عموم مبوجب أنْ يكون عموماوليس وجود اللفظ الذي يصلح لل، قطعموم 

 )٤(.خاص صورته غري صورة لفظ العموم

ومينع  ،اقتران داللة اخلصوص إىل اللفظ الذي يصلح للعموم يغري صيغة اللفظ أنَّ :الثالث
فهو  ،ما كان هذا وصفه من األلفاظ فدل ذلك على أنَّ، ا أريد به اخلصوصكونه عام

  )٥(.حقيقة فيما ورد فيه مستعمل يف موضعه

 
                                 

 ). ٢١٥(اإليضاح للقزويين   )١(
 ).   ٢/٣٩٨(، البحر احمليط للزركشي )١/١٣٧(الفصول يف األصول أليب بكر الرازي   )٢(
 ). ١/١٣٨(املصدر السابق   )٣(
 ). ١/١٣٨(املصدر السابق   )٤(
 ).١/١٣٨(املصدر السابق   )٥(



مجعا ودراسة -القرآن وبيان أثره يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف   

  ١٩١ 

عدمها يف و يذهب أصحاب هذا القول إىل عدم اعتبار وجود الداللة مع لفظ العموم من 
 :قياسها على االستثناء املتصل باجلملة فيقولون

أن يكون يف معىن االستثناء  داللة التخصيص غري مذكورة مع اللفظ مبانعٍ وليس أنَّ ((
 )١()). املتصل باللفظ

كرت معه داللة التخصيص، واللفظ العام الذي مل تذكر معه فحكم اللفظ العام الذي ذُ
 )٢(.واحد يف املعىنداللة التخصيص؛ حكمهما 

بتسويتهم لداللة التخصيص باالستثناء املتصل باجلملة  -هذا القول  و يريد أصحاب- 
 :هي إىل نتيجة الوصولَ

           ه ليس بلفظ وأن ،أن ال خيتلف حكم اللفظ فيهما يف كونه حقيقة يف موضعه ((
 )٣()). عموم

الـدالئل املوجبـة   وا بني ااز حيث إم سوإىل إبطال  -ا حتم -هذا القول يؤدي  إنَّ
¬     ®  M : فيكون قوله تعـاىل  حقيقة لكون اللفظاملوجبة  بالدالئل لكون اللفظ جمازاً

°    ¯ L  ]وهذه التسـوية  إين أراين أعصر ما يصري مخراً: مبنزلة قوله ]٣٦: یوسف ،
ؤدي إىل إبطال ااز، وهذا باطل كما ترى بني ااز يف اآلية، واحلقيقة يف املثال تسوية ت

 . وضعيف

يف الرد على من ألزمهم بقوهلم هذا القول مثالً يضرب أصحاب :ه التسوية بني الدالئل أن
إذا أريد به اخلصوص،  M  }  |L  :وقوله: (( يلزم منه إبطال ااز فيقولون

 :فال فرق بني قوله ،عبدة األوثان، كان اللفظ عبارة عنهم حقيقة ال جمازاً :وهم

 

                                 
 ). ١/١٣٨(الفصول يف األصول أليب بكر الرازي   )١(
 ). ١/١٣٩(املصدر السابق   )٢(
 ).١/١٣٩( املصدر السابق  )٣(
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 M  }  |L  اقتلـوا   :وبـني قولـه   ،لدالئل قامـت  ؛ومراده عبدة األوثان
بل هـو حقيقـة  فـيهم    ً؛ه ال جيعل اللفظ جمازااملشركني الذين هم عبدة األوثان يف أن،  

 )١()). فلذلك مل يلزم ما ذكرت

القائلني من األحناف بأن العام املراد به اخلصوص حقيقة  فالذي يظهر يل أنَّ: وبعد هذا
هو التسوية بينهما يف احلكم الذي هو مايؤديه : ما مرادهمكحقيقة العام املخصوص إن

مرادهم إنكار  مرادهم هو إبطال ااز وإنكاره، وال أنَّ معىن كل واحد منهما ال أنَّ
إنكار جواز ورود العام : كل هذه املسائل هوالذي أوقعهم يف  الوضع األويل للكلمة، وأنَّ

 واهللا أعلم. ااملراد به اخلصوص مطلقً

 )٢(:)١٠٩٤ت(قال الكفوي احلنفي  

 كان جمازاً، وأما إذا أطلق عليه خصوصه وإذا أطلق العام وأريد به اخلاص من حيث(( 
قرائن، حالية اخلصوصية من ال باعتبار ما فيه من معىن العام، وتستفاد :عمومه أي باعتبار

 )٣(.)) إذ مل يطلق إال على معناه فهوحقيقة، أو مقالية

فإذا نظرنا إىل عموم العام املراد به  )٤(:ا بني عموم العام، وبني مدلولههناك فرقً أنَّ: أي
حقيقة ذا االعتبار، أما إذا نظرنا إىل : اخلصوص دون النظر يف مدلوله املستعمل فيه فهو

 .بالشك جماز: عموم العام املراد به اخلصوص باعتبار مدلوله املستعمل فيه فهو

|    |    | 

                                 
 ). ١/١٤٠(الفصول يف األصول   )١(
بتركيا، ) كفه ( أيوب بن  موسى احلسيين القرميي، أبو البقاء كان من قضاة األحناف، عاش وويل القضاء يف   )٢(

األعالم . تويف وهو قاض بالقدس: وبالقدس، وبغداد، وعاد إىل استانبول فتويف ا، ودفن يف تربة خالد، وقيل
 ). ٣/٣١(، معجم املؤلفني لعمر كحالة )٢/٣٨(للزركلي 

 ). ٦٠٢ص(ليات للكفوي الك  )٣(
 ). ٧٨ص(غاية الوصول شرح لب األصول زكريا األنصاري   )٤(
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 املبحث الثاين

  مذاهب العلماء يف وقوع العام املراد به اخلصوص

احلديث عن مذاهب العلماء يف وقوع العام املراد به اخلصوص سوف يكون من  نَّإِ
 :جانبني

خالف العلماء يف وقوع ااز ؛ فسوف أتكلم عن كونه جزء من ااز جانبِمن : األول
 .عن العام املراد به اخلصوص يف احلديث عن ذلك حديثٌ من عدمه؛ ألنَّ

ي وجدت من تكلم عن من جانب احلديث عن العام املراد به اخلصوص؛ ألن :الثاين
 .اخلالف يف وقوعه من عدمه

مذاهب العلماء يف وقوع ااز من عدمه يف اللغة، ويف القرآن الكرمي  إنَّ :اجلانب األول
 :تتخلص يف أربعة مذاهب

 .ااجلواز مطلقً :األول

 .ااملنع مطلقً :الثاين

 .اجلواز يف اللغة دون القرآن :الثاين

 .التفصيل بني ما فيه حكم شرعي وبني غريه :الثالث

ا اإلختصار ني أدلتهم، مث أناقشها طالبوسوف أحتدث عن كل قول، وأنسبه ألصحابه، وأب
 . رجح القول الصواب من ذلك بإذن اهللا تعاىل، مث بعد ذلك أُ-قدر املستطاع  -يف ذلك 
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 :امطلقً باجلواز يف وقوعهمن قال : األولاملذهب 

 :ا قال الشوكاينا وخلفًو هو مذهب مجهور أهل العلم سلفً 

  )١()). مجهور أهل العلمااز واقع يف لغة العرب عند (( 

 . وقد نص األئمة األربعة على وقوعه يف اللغة

 : )٨٨٥ت(قال املرداوي 

األئمة األربعة  نقل أنَّوممن  اللغة، أنَّ ااز واقع يف: الصحيح الذي عليه مجاهري العلماء(( 
 )٢()). "أصوله  "مفلح يف  ابن: ااز واقع بأنَّقالوا 

 :قال اآلمدي

وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة  ،أهل األعصار مل تزل تتناقل يف أقواهلا وإنَّ ((
 )٣()). وهذا جمازاً

واألصوليون استدلوا على وقوع   )٤(ويلزم من وقوعه يف اللغة وقوعه يف القرآن الكرمي،
  )٥. ليدل على ما عداه من طريق األوىلااز  يف القرآن الكرمي؛ 

العز بن عبدالسالم : فحوى صنيع األصوليني يلزم منه إقرارهم بوقوعه يف اللغة فمنهم إنَّ
، وقد )اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع ااز( ف يف ااز كتابه فقد ألَّ )٦()٦٦٠ت(

                                 
، البحر احمليط للزركشي )١/١٩١(شرح الكوكب املنري البن النجار : وينظر). ١/٦٦(إرشاد الفحول  )١(

 ). ١/٤٠٩( ، رفع احلاجب للتاج السبكي )٣/٣٦(، التقرير والتحرير البن  أمري احلاج )١/٥٣٦(
 ). ٢/٤٥٨(التحبري شرح التحرير    )٢(

 . )١/٧٣( األحكاماإلحكام يف أصول )  ٣(
 
 ). ١/١٧٠(، شرح اللمع أليب إسحاق الشريازي )١/٢٩٧(اإلاج للسبكي   )٤(
 ). ٣٧ص(عبدالفتاح الدمخيسي . ااز وأثره يف الفقه اإلسالمي د  )٥(
بسلطان العلماء، له أخبار ومآثر : السلمي الدمشقي، أبوحممد امللقب عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم )٦(

يطول ذكرها، طلب العلم على كبار علماء عصره، وخترج عليه أئمة أعالم، وله مصنفات جليلة، وتويف يف 
 ). ٧/٥٢٢(، شذرات الذهب البن العماد )٢/١٠٩(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة . القاهرة
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اشتمل على استشهادات كثرية من القرآن الكرمي على بعض أنواع ااز املتعددة، وهو 
بصنيعه هذا يقبطريق األوىل على وقوعه يف اللغة ر. 

 :اأدلة القائلني جبواز وقوع ااز مطلقً

قل عن العرب ه قد نعمدة أدلة القائلني بااز؛ وذلك بأن: هو النقل املتواتر عن العرب إنَّ
للحرب، وهذا  على ساق؛ وال ساق يل، وقامت احلربلَّل الليل؛ وال ملةً ةُمشابت ل: قوهلم

كالم له ظهر محار، : أسد، وللبليد: وبطن، ويقال للشجاع وبطن؛ وليس للكالم ظهر
 )١(.ها تعبريات جمازيةوالشجاع ليس بأسد حقيقة، والبليد ليس حبمار حقيقة، هذه كلُّ

 :أما أشعارهم فمنها

وكَ يلٍلوجِم البأَ رِحـ ر ـ خ ى سهولَد 
 

 لَعـ  ي مـومِ اهلُ أنواعِب ليب٢(لـي ت( 
 . ي، وإمنا هذا كناية عن الستر والتغطيةرخيل سدول وال يوليس للَّ 

 :ومنه قوهلم

   ستبدي لك األيـ ما كُ ام نـ  ت اهالًج 
 

 ـ  بارِويأتيك باألخ مـ  ن مل تزو٣(د( 
    )٣(دوزتــــــــــــ

واأليام التبدي، وإمنا يبناقلوها دي األخبار . 

 :ومنه قوهلم

 (٤)اـابضــانوا غكَ ناه وإنْيعر   مٍوقَ ضِبأر اُءمالس طَقَا سذَإِ
   

                                 
 ).  ٨٤ص( -رسالة ماجستري-، احلقيقة وااز حلسام الدين عفانة )١/٢٩٨(املزهر للسيوطي   )١(
 ). ٥٦ص(شرح املعلقات العشر املذهبات البن اخلطيب التربيزي : ، وينظر شرحه)٤٨ص(ديوان امرؤ القيس   )٢(

 ). ٥٦ص(
 ).١١٢ص(التربيزي  شرح املعلقات العشر البن اخلطيب: ، وينظر شرحه)٣٨ص (ديوان طرفة بن العبد   )٣(
لسان العرب البن : ينظر. د احلكماء، وهو عم الشاعر لبيد بن ربيعةمبعو: البيت ينسب ملعاوية بن مالك امللقب  )٤(

 . ، وليس يف ديوانه)٣٨/٣٠٣(، ونسبه الزبيدي يف تاج العروس للفرزدق )١٤/٣٩٧(مسا : البن منظور مادة
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والسماء ال يسسقط هو املطرقط؛ وإمنا الذي ي . 

 :ومنه قوهلم

ـ  ابشأَ الصغـ فْوأَ ري ـ ى الكبِن ير 
 

 )١(يشــالع رومــ اةدالغــ ركَــ 
    

 . العشي الغداة، وال مر ؛ وليس كرألاهللا : والذي يشيب الصغري، ويفين الكبري هو

ثر من شعر العرب ونثرهم، وقد استعملوا فيها األلفاظ يف غري هذا غيض من فيض مما أُ
موضعها األصلي اليت وضعت له؛ لقرينة صرفتهم عن إرادة ذلك املعىن األصلي، وهذا هو 

 .ااز

يزين كذلكومن أدلة ا :ه يلزم من القول بوقوعه وقوعه يف القرآن الكرمي، وكثرته؛ ألن
ه نزل بلغة العرب، وعلى سننهم يف الكالم، يف لغة العرب؛ وقوعه يف القرآن الكرمي؛ ألن

 .ه نزل بغري لغة العرب، وهذا باطلبأن: والقائل خبالف ذلك يلزمه القول

 :قال الزركشي

القرآن نزل بلسان غري  إنَّ :من أنكر ااز يف القرآن فقد قال :فوركوحنوه قول ابن  ((
والقرآن نزل على لغتهم ومن نازع يف إعطاء  ،وحقيقة يف اللسان العريب جمازاً ألنَّ ؛عريب

  )٢()). ه جماز واستعارة فقد نازع يف اللفظ مع تسليم املعىن املطلوبألن ؛التسمية

 
 
 

 
 

                                 
، معاهد التنصيص على )٢/١٢٠٩(يوان احلماسة للمرزوقي شرح د: البيت ينسب للصلتان العبدي ينظر )١(

  ). ٢٧ص(شواهد التلخيص للعباسي 
 ). ١/٥٤٠(البحر احمليط   )٢(



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ١٩٧ 

 : -وهي كثرية -جمازومن اآليات اليت هي 

 .والرأس اليشتعل ]٤: مریم[ M  7  6  5L : قوله تعاىل

 . والصلوات الدم ]٤٠: لحجا[ M  B  A  @   ?L : وقوله

 )٢()٢٧٠ت(على داود الظاهري  )١()٣٠٦ت(وهذه اآلية مما احتج ا أبو العباس بن سريج 
ر بالصلوات عنها على سبيل وعب ،وإمنا أراد به مواضع الصلوات ،هدمالصلوات ال ت: فقال
  )٣(.اجوابجيد لذلك فلم  ،وأقام املضاف إليه مقامه ،فحذف املضاف ،ااز

ــه اء[  Mj  i  h  g    f  e    d  c  b L: وقولـ   ]١٨: األنبی
 .وليس للباطل دماغ حىت يدمغ

والقرية  ]٨٢: وسف ی[    Mr  q    p  o  n  m   l  k  j L : وقوله
والعري ال تسأل، وإمنا يتمعون: قيل أل أهلها، فإنْسواملراد مـن  املراد من القرية الناس ا ،

 . العري القافلة اتمعة من الناس

، القرية هي احملل الذي يقع فيه االجتماع ال نفس االجتماع ألنَّ ؛ليس كذلك: فاجلواب
القاري جلامع  :وكذلك يقال ء،احليض قرومن ذلك مسي الزمان الذي فيه جيتمع دم 

 )٤(.واملقري جلامع األضياف ،القرآن

                                 
ويل القضاء بشرياز، وقام بنصرة املذهب  فقيه الشافعية يف عصره: أمحد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس  )١(

تاريخ بغداد . تويف ببغداد مصنف أربعمئةله حنو  ،اجلوابوكان حاضر ، الشافعي فنشره يف أكثر اآلفاق
 ). ٣/٢٣(، تذكرة احلفاظ للذهيب )١/١٨٥(، األعالم للزركلي )٤/٢٨٧(للخطيب البغدادي 

تنسب له فرقة    ئمة اتهدين أحد األ: أبو سليمان، امللقب بالظاهري صبهاينداود بن علي بن خلف األ  )٢(
األعالم . تويف يف بغداد، الندمي أمساءها يف زهاء صفحتني وله تصانيف أورد ابنالظاهرية، أصله من قاشان، 

 ).٨/٣٦٩(، تاريخ بغداد للخطيب )١٣/٩٧(، سري أعالم النبالء للذهيب )٢/٣٣٣(للزركلي 
 ).  ١/١٧٠(شرح اللمع أليب إسحاق الشريازي   )٣(
 ). ١/٧٧(أصول األحكام لآلمدي اإلحكام يف   )٤(



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ١٩٨ 

واجلدار ليس لـه   ]٧٧: الكھف [ ML   K  J  I  H      G  F L : وقوله
  )١(.اإلشراف على الوقوع: اإلرادة إمنا يوصف ا اآلدمي، وإمنا املراد هنا إرادة؛ ألنَّ

باجلدار؛ لقدرة اهللا تعاىل على خلق العلم، والقدرة  سلم امتناع قيام اإلرادةال ن :قيل فإنْ
 .فيه

ي ال يف لقصد التحد ؛بوةهذا من خرق العادات اليت ال يكون إال يف زمن الن :فاجلواب
 )٢(.يحدوهذا مل يكن للت ،عموم األوقات

  )٣(.إىل غري ذلك من اآليات الكثرية اليت تؤكد وقوع ااز يف كتاب اهللا تعاىل

 :ااملنع مطلقً: ذهب الثاينامل

قا، وينسب هذا القول إىل أيب ذهب بعض العلماء إىل القول مبنع وقوع ااز يف اللغة مطلً
، وابن )٧٢٨ت(وابن تيمية  )٥(،)٣٧٧ت(، وأيب علي الفارسي )٤()٤١٨ت(إسحاق اإلسفرائيين 

  )٦(.)١٣٩٣ت(، الشنقيطي )٧٥١ت(القيم 

                                 
 ). ١/٢٩٧(اإلاج للتاج السبكي   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
، شرح الكوكب املنري البن )٢/٤٦٢(، التحبري شرح التحرير للمرداوي )١/٧٧(اإلحكام لآلمدي : ينظر  )٣(

 ). ١/٢٨٥(، قواطع األدلة للسمعاين )١/١٩١(النجار 
اإلسفراييين الشافعي، يلقب بركن الدين وهو أول من  إبراهيم بن مهران، أبو إسحاقإبراهيم بن حممد بن   )٤(

يف رواية احلديث، وله مناظرات مع املعتزلة تويف ببلدته  ا يف الفقه واألصول، وكان ثقةًمن الفقهاء، وكان إمام
، طبقات الشافعية )١/٦١(ي ، األعالم للزركل)٢/١٦٩(ذيب األمساء واللغات للنووي . إسفرايني بنيسابور
 ). ٤/٢٥٦(الكربى للسبكي 

ولد يف فسا من أعمال ، ئمة يف علم العربيةأحد األ: صل، أبو علياحلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي األ)  ٥(
ا باإلعتزال وله شعر قليل، صحب ابن بويه، ، وكان متهموجتول يف كثري من البلدان ،دخل بغدادو فارس

، بغية الوعاة للسيوطي )١٣ص(، البلغة للفريوزآبادي )٢/١٨٠(األعالم للزركلي . وصنف له، وتويف ببغداد
)١/٤٩٦ .( 

، خمتصر الصواعق املرسلة البن )٧ص(، منع جواز ااز للشنقيطي )٧/٨٧(جمموع الفتاوى البن تيمية : ينظر  )٦(
 ). ٤١ص(، ااز وأثره يف الفقه اإلسالمي للدمخيسي )٢٤٢ص(القيم 



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ١٩٩ 

 )١(اإلسفرائيين يف ذلك فقد نقله السيوطي عنه، وناقشه،أما حقيقة مذهب أيب إسحاق 
 :وملخص ذلك

 :اليت أعتمد عليها يف إنكاره للمجاز تتلخص فيما يأيت أدلة أيب إسحاق اإلسفرائيين  أنَّ

، ومل حيفظ عنهم نقلهم هلا إىل املعاين للحقيقة أوالً حفظ عن العرب وضعه مل يأن :األول
 .وال تأخري يف الوضعاازية إذ ال تقدمي 

العالقات العقلية  العالقة بني األمساء واملسميات عالقة اتفاقية؛ ال عقلية إذ إنَّ أنَّ :الثاين
 . ردة والعالقات االتفاقية ليست كذلكمطَّ

فال يصح إطالق احلقيقة على بعضه، وااز على البعض  حداًالوضع ما دام مت أنَّ :الثالث
 .من التحكم هذا ضرب اآلخر فإنَّ

 : وقد كان رد السيوطي على ذلك يتلخص فيما يأيت

 ولكنم له؛ سلَّم قولٌ: ه البد من تقدم احلقيقة على اازأن: أيب إسحاق قولَ أنَّ :األول
 .واجلهلُ بالتاريخ ال يدلُّ على عدم التقدمي والتأخري ،التاريخ جمهولٌ عندنا

ل العرب ب؛ باطلٌ قولٌ: ا واحداًوضعت احلقيقة وااز وضع العرب القول بأنَّ أنَّ :الثاين
 ؛اإلنسانُ :بل اسم العني يف حق الرجل هو؛ ما وضعت األسد امساً لعني الرجل الشجاع

واليفهم من مطلق  ،ملشاته األسد يف معىن الشجاعة ؛ولكن العرب مست اإلنسانَ أسداً
    . اإلنسان الشجاع إال بقرينة تدل على ذلكاسم األسد إال البهيمة، واليفهم منه 

 :ن قال الغزايلذا الضعف البي فلما كان هذا القولُ 

 

 

 
                                 

 ). ٢٩٠-١/٢٨٩(املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي   )١(



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٠٠ 

وتسويته بني تسمية  ،باألستاذ إنكاره االستعارات مع كثرا يف النظم والنثر نظنوال ((
   )٢(.امث ذهب يتطلب لقوله هذا خمرج )١(،)) الشجاع واألسد أسداً

أبا إسحاق اإلسفرائيين قد نقل عنه بعض العلماء إقراره  بعض الباحثني إىل أنَّوقد ذهب 
ه صحيحة، وأن نسبة القول باملنع إليه غري وأنَّ )٣(بااز يف مواطن مما نقلوه عنه من كالمه،

از أوالً جائزأن يكون قد أنكر وقوع ابه ثانياً ، مث أقره ه الدليل يدل على استمرار؛ ألن
 )٤(.يف إنكاره ااز

 : عنهأما حقيقة مذهب أيب علي الفارسي  فقد قال الزركشي  

  ))أبا القاسم بن كج حكى عن أيب علي  خبط ابن الصالح يف فوائد رحلته أنَّ ورأيت
وفيه نظر  ،وهو غريب عكس مقالة تلميذه ابن جين ،إنكار ااز كقول األستاذ :الفارسي

وقد نقل عنه يف كتاب اخلصائص عكس هذه  ،تلميذه أبا الفتح بن جين أعرف مبذهبه فإنَّ
 )٥()). ااز غالب اللغات كما هو مذهب ابن جين أنَّ :املقالة

، أو أليب  نسبة القول مبنع وقوع ااز يف اللغة أليب إسحاق اإلسفرائيين فمما تقدم فإنَّ
    )٦(.ال تثبت علي الفارسي  نسبةٌ

 
                                 

 ). ١٣٧ص(املنخول   )١(
، )٢٤٤ص( ، )١٣٧ص(املنخول للغزايل : ملعرفة اعتذار العلماء أليب إسحاق وتوجيهام لقوله هذا ينظر  )٢(

، اإلاج للتاج السبكي )١/٥٣٦(، البحر احمليط للزركشي )١/١٩٣(التلخيص يف أصول الفقه للجويين 
)١/٢٩٦ .( 

 ). ١/٢٨٠(أصول الفقه للجويين ، الربهان يف )٢٦٨ص(خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم : ينظر  )٣(
 ). ١١١٧-١١١١ص(ااز يف اللغة والقرآن لعبدالعظيم املطعين   )٤(
 ).١/٥٣٧(البحر احمليط للزركشي   )٥(

قال . اه إليه مذهبه املعتزيل يف مسألة خلق أفعال العبادومراد ابن جين من قوله هذا يف اللغات هو ما أد
وقد استدرك ذا املركب الصعب إىل أمور قبيحة تنزه اهللا ): ((  ١/٥٣٨(ا على قول ابن جين هذا الزركشي معلقً

  )). عنها
 

 ). ١١١٩ص(ااز يف اللغة والقرآن لعبدالعظيم املطعين   )٦(



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٠١ 

 :اأدلة القائلني مبنع وقوع ااز مطلقً

حقيقة  أنَّ: سبق معنا مناقشة أدلة أيب إسحاق اإلسفرائيين وتوصلنا إىل نتيجة مفادها
 .مذهب أيب إسحاق هو اإلقرار بوقوع ااز

أما أبو علي الفارسي  فلم يؤثر عنه غري نسبة القول إليه من غريه، أما صنيعه يف كتبه، وما 
 . سب إليه؛ فكانت النتيجة عدم صحة نسبة القول إليهتلميذه فهو خبالف ما ننقله عنه 

از مطلقًأما كابن تيمية، وابن القيم، والشنقيطي  ا ما تبقى من العلماء املنكرين لوقوع ا
 . -بإذن اهللا تعاىل  -، وأذكر الرد عليها باختصار فهؤالء سوف أذكر أدلتهم إمجاالً

 :ا، واجلواب عنها فهي كما يلية املنكرين للمجاز مطلقًماع أهم أدلأما جِ

 )١(.ااز جيوز نفيه، وما جيوز نفيه فهو كذب؛ فااز كذب أنَّ :األول

املنفي هو إرادة املعىن احلقيقي ال  ااز، وإن جاز نفيه فليس بكذب؛ ألنَّ أنَّ :اجلواب
ازي، فاملتجوأسد مل ير: ز بقوله للشجاعاملعىن اقة البهيمية لْد املعىن احلقيقي الذي هو اخل

  )٢(.لألسد؛ بل أراد املعىن اازي الذي هو الشجاعة

من أمارات  وقد استدل بعض العلماء بصحة جواز النفي على صحة ااز، وجعلوه أمارةً
  )٣(.ااز

الثالثة  يقل به، وإمنا هي بدعة حدثت بعد القرون من السلف مل أحداً أنَّ :الثاين 
 )٤(.األوىل

 
                                 

، خمتصر الصواعق البن القيم )٣/١٩٩(، جمموع الفتاوى البن تيمية )٨ص(منع جواز ااز للشنقيطي   )١(
 ).٢٥٠ص(

 ). ١٠٩٢ص(ااز يف اللغة والقرآن للمطعين   )٢(
، اإلاج للسبكي )٢/٤٣(، كشف األسرار لعالء الدين البخاري )١/٥٣٢(حاشية السعد على شرح العضد   )٣(

 ). ١٠٩٤ص(ااز للمطعين . أن بعض ما جاز نفيه فهو جماز الكل ماجاز نفيه: ومرادهم). ١/٢٣٠(
 ).  ٢٤٣-٢٤٢ص(، خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم )٧/٨٨(جمموع الفتاوى البن تيمية   )٤(



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٠٢ 

إما بلسان : من السلف من قال بااز أنَّ: هذا القول جانبه الصواب، وذلك أنَّ :اجلواب
 )٢()١(،)١٨٠ت(سيبويه : كأئمة اللغة -باللفظ واملعىن  -، أو بلسان املقال-باملعىن –احلال 

٧()٦()٢٧٦ت( وابن قتيبة )٥(،)٣٩٥ت(وأمحد بن فارس  )٤()٣(،)٢٠٧ت(اء وأبو زكريا الفر( 
 )١٠(،)٢٠٤ت(، والشافعي (٩))٨()١٥٠ت(كأيب حنيفة : وغريهم، أو أئمة الفقه واألصول

 كابن جرير: وكثري من أصحام، أو من أئمة التفسري )١٢( )١١( ،)٢٤٢ت(وأمحد بن حنبل 

                                 
إمام رائحة التفاح، : وتعين بالفارسية: سيبويهبعمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء، أبو بشر، امللقب   )١(

فلم ) الكتاب(قدم البصرة فالزم اخلليل بن أمحد ففاقه، وصنف كتاب  ،النحاة، وأول من بسط علم النحو
، البلغة )٥/٨١(األعالم للزركلي . يصنف قبله، والبعده، تويف وهو شاب، ويف مكان وسنة وفاته خالف

 ). ٢/٢٢٩(،  بغية الوعاة للسيوطي )٤٩ص(للفريوزآبادي 
 ). ٢/٢١٧(، )١/٢١٢(، )١/٢٥(عبدالسالم هارون : يقحتق) الكتاب(كتاب : ينظر يف تناوله ملعىن ااز  )٢(
)٣(  كان أعلم الكوفيني ه كان يفري الكالم، حيىي بن زياد بن عبداهللا الديلمي أبو زكريا الفراء، مسي بذلك ألن

له مصنفات كثرية مشهورة، مات بطريق مكة  ،وكان حيب الكالم ومييل إىل االعتزال ،بالنحو بعد الكسائي
، سري )١١/١٨٦(، ذيب التهذيب البن حجر )٢/٣٣٣(بغية الوعاة للسيوطي . وستون سنة وعمره سبع

 ).  ١٠/١١٨(أعالم النبالء للذهيب 
 ). ٢/١٢٧(، )١/٢٣١(، )١/٢٣(، )١/١٤(معاين القرآن : ينظر يف تناوله ملعىن ااز  )٤(
 ). ١٦٧ص(، )٢ص(الصاحيب يف فقه اللغة : ينظر يف تصرحيه بااز  )٥(
 ). ١٣٦ص(، )١٠٣ص(تأويل مشكل القرآن : ينظر يف تصرحيه بااز  )٦(
)٧(  تاريخ بغداد . ينوري، أبو حممد ولد ببغداد، وسكن الكوفة، له تصانيف نافعةعبداهللا بن مسلم بن قتيبة الد

 ). ٢/١٦٩(هب البن العماد ، شذرات الذ)١٧٠/ ١٠(للخطيب 
من أئمة املسلمني، أصله من فارس، ولد ونشأ يف  إمام: النعمان بن ثابت، التيمي بالوالء، الكويف، أبو حنيفة)  ٨(

ام املنصور رض عليه القضاء أيالناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة، ع: الكوفة، كان قوي احلجة، قال الشافعي
أخبار أيب حنيفة وأصحابه للقاضي الصيمري، اجلواهر املضية يف . العباسي فامتنع فحبسه إىل أن مات يف بغداد

 ).  ١٣/٣٢٣(، تاريخ بغداد للخطيب )١/٤٩(طبقات احلنفية للقرشي 
نقيح ، التوضيح يف حل غوامض الت)٢/١١٣(، كشف األسرار للبخاري )١/١٨٤(أصول السرخسي : ينظر  )٩(

 ). ١/١٥١(لعبيداهللا احلنفي 
 ). ٦٣ص(، )٦٢ص(،)٥٨ص(، )٥٥ص(، )٥٣ص(الرسالة : ينظر يف تناوله ملعىن ااز  )١٠(
 ).١/١٩٢(، شرح الكوكب املنري البن النجار)٩٢ص(الرد على اجلهمية والزنادقة : ينظر يف تصرحيه بااز  )١١(
الشيباين أبو عبداهللا، إمام أهل السنة، أحد األئمة احلفاظ األثبات، ولد ببغداد، ورحل  محد بن حممد بن حنبلأ)  ١٢(

ثبت يف حمنة القول خبلق كان أمسر اللون، حسن الوجه، طويل القامة، كثرية،  يف طلب العلم فدخل بالداً
أمحد البن اجلوزي، تاريخ مناقب اإلمام . وأخباره كثرية املسند، وتويف ببغداد،: القرآن، له مؤلفات من أمهها
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 .وغريهم كثري  )٢(،)٥٤١ت(وابن عطية األندلسي  )١(،)٣١٠ت( الطربي 

أغلب هؤالء السلف عاشوا مابني القرن الثاين، والقرن الثالث اهلجري فكيف يصح  إنَّ
 مل يقل به السلف؟  ااز بدعةٌ بأنَّ بعد هذا؛ القولُ

إنكار أن يكون العرب قد تواضعوا على معىن لفظ من األلفاظ، فالقول بالوضع  :الثالث
لكلمة ساعة ولدت يف املعىن املراد اللغوي األول لأللفاظ قول باطل، وإمنا استعمل العرب ا

  )٣(.سابق هلا دون وضعٍ

لذلك  إنكار الوضع يف اللغة ابتدأه شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومل يسبقه أحد إنَّ :اجلواب
علماء األمة جممعون  حىت من أنكر ااز من السابقني مل ينكر الوضع اللغوي األول، وأنَّ

عرف هلم خمعلى الوضع األول، ومل يوإنَّ )٤(ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، الف غري 
اخلالف  أنَّ: التحقيق يف القول بإنكار الوضع، وإحالل مصطلح االستعمال بدله نتيجته

الوضع مالزم لالستعمال كتالزم احلياة للحي؛ فالقول  لفظي ال فائدة منه؛ ألنَّ خالف
     )٥(.هلا يف أول استعمالٍ ا العربقد تواضع عليه باالستعمال الينايف أن تكون اللفظةُ

عاء إنكار االستعمال املطلق من كل القيود؛ فاأللفاظ يف اللغة مل ترد إال مقيدة، واد :الرابع
داًورود شيء منها جمر رمن كل القيود ليكون اد منها جمازاًد منها حقيقة، وليكون املقي 

 )٦(.دةاأللفاظ ال ترد إال مقي م ظاهر؛ ألنَّحتكُّ

 

                                                                                             
 ). ١/٥(، طبقات احلنابلة البن أيب يعلى )٤/٤١٢(بغداد 

 ).١/٢٧٩(، )٢٢/٦٠٤(، )١٩/٦١٩(، )١٨/٧٨(، )٢٣/٦٣٧(جامع البيان : ينظر  )١(
 ).٣/٣٧٠(، )٤/٢٤٦(، )٣/٢٧٨(، )٢/٤٤٦(احملرر الوجيز : ينظر  )٢(
 ).٢٤٣ص(الصواعق املرسلة البن القيم ، خمتصر )٧/٩٠(جمموع الفتاوى البن تيمية   )٣(
 ).٧٣٠-٧١٦ص(املطعين . ااز يف  القرآن واللغة د  )٤(
 ). ٧٤٣-٧٤٠ص(املصدر السابق   )٥(
، منع جواز ااز للشنقيطي )٢٥١ص(، خمتصر الصواعق املرسلة )٧/٩٨(جمموع الفتاوى البن تيمية   )٦(

 ). ٣٩ص(، )٣٤ص(
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د احملض يف األلفاظ التجر: رد من اإلطالقمن ذهب مذهب وقوع ااز مل ي إنَّ :اجلواب
وإمنا أراد التجرد من قيود خاصة إذا واز، مث التسوية بني إضافة الشيء إىل جدت وجد ا

: ليس حقه أن يضاف مثلرأس اإلنسان، وبني إضافة الشيء إىل ما: ماحقه أن يضاف مثل
الرأس بدون قرينة صارفة ال يتبادر إىل  : غري صحيحة؛ فإطالق لفظة رأس اجلبل تسويةٌ

رأس : ذهن السامع هلا سوى العضو املعروف احملسوس من جسم اإلنسان، أما إطالق لفظة
ه اليتبادر إىل ذهن السامع سوى معىن معنوي لتلك اللفظة أال وهوالقوم فإن :ه أنهم سيد

ورئيسهم وقائدهم ال أنكرأس اإلنسان يف الداللة؛ فدعوى التسوية بني دالليت  ه رأس
 )١(.اإلضافتني دعوى غري صحيحة

 )٢(بااز يف مواطن من مؤلفام القائلني ذا  القول قد ثبت عنهم يف مصنفام اإلقرار إنَّ
ينفون فيه ااز بالكلية، : نظري جديل مذهب: هلم يف موضوع ااز مذهبان مما يعين أنَّ

عملي تطبيقي ومذهب :يقراز؛ بل ويصرإنكارهم  ، مما يدل على أنَّ)٣(حون بهون فيه با
ملوضوع نفي الصفات، وتأويالت الباطنية امللحدة اليت اختذت من  للمجاز كان كردة فعلٍ

 . يف تأويالا الباطلة ااز أداةً

ا، وباألجوبة عنها حىت ال خيرج ة عن القائلني باملنع من وقوع ااز مطلقًأكتفي ذه األدل
 )٤(.حبثنا عن املقصود

 
 
 

                                 
 ).٧٦٨-٧٥٥ص(املطعين . دااز يف اللغة ولقرآن   )١(
، )١/٤٦٢(، شرح العمدة )٢٩ص(، رفع املالم )١/٤٠،٤١(بيان تلبيس اجلهمية  :البن تيمية ينظر مثالً )٢(

). ٥/٥٣٨(، زاد املعاد )١/٣٣،٥٥(بدائع الفوائد : والبن القيم). ٥/٣١٧(، منهاج السنة )٤/٣١(
 ).٣/٤٦٨(، )١/٣١٣(أضواء البيان : وللشنقيطي

)٣(  املطعين . از يف اللغة ولقرآن دا)١٠٤٠ص(، )١٠٠٣ص(، )٨٨٣ص .( 
 ). ١٠٤٠-٦١٨ص(املطعين . ااز يف اللغة ولقرآن د: للتوسع يف ذلك ينظر  )٤(
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 :اجلواز يف اللغة دون القرآنمن قال ب: املذهب الثالث

، وابن القاص )١()٢٩٧ت(، وابنه حممد )٢٧٠ت(ينسب هذا املذهب إىل داود الظاهري 
وابن خويز منداد املالكي  )٣(،)٣٥٥ت(ومنذر بن سعيد البلوطي  )٢(،)٣٣٥ت(الطربي 

  )٥()٤().٣٩٠ت(

 :مجاع أدلة القائلني بااز يف اللغة دون القرآن الكرمي

ا فيها نسبة هذا القول إليهم، وإمنا حكاه عنهم أصحاب هذا القول مل يتركوا لنا كتب إنَّ
 :يف مصنفام، وذكروا أدلتهم، والرد عليها وملخص ذلك العلماُء

بال  خل بالفهم إذا مل تقترن به قرينة، وإن اقترنت به قرينة كان تطويالًااز ي أنَّ :األول
 )٦(.فائدة

                                 
مام ابن اإل: قال الصفدي وفقيه على مذهب أبيه،أديب، : حممد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر)  ١(

لي بالعشق وصنف كتاب توكان يلقب بعصفور الشوك؛ لنحافته وصفرة لونه، اب ،مام، من أذكياء العاملاإل
، األعالم )٥/٢٥٦(تاريخ بغداد للخطيب . الزهرة يف اآلداب، ولد وعاش ببغداد وتويف ا وله مصنفات

 ).   ٤/٢٥٩(، وفيات األعيان البن خلكان )٦/١٢٠(للزركلي 
      تفقه عليه أهل ، ن سريجالبغدادي الشافعي ابن القاص تلميذ أيب العباس بأمحد بن أيب أمحد الطربي، مث )  ٢(

مث دخل بالد ، على الناس األخبار املرغبة يف اجلهاد ه دخل بالد الديلم وقصرف أبوه بالقاص ألنع، طربستان
، وتويف فائدةوله تصانيف صغرية احلجم كبرية ال وخشية فمات فبينما هو يقص حلقه وجد الروم غازياً

، )٣/٥٩(، طبقات الشافعية الكربى للتاج السبكي )١٥/٣٧١(سري أعالم النبالء للذهيب . ابطرسوس مرابطً
 ). ٤/١٩١(شذرات الذهب البن العماد 

 
ا، ا حمققًان فقيه، ظاهري املذهب،كاالندلسي، قاضي اجلماعة بقرطبة منذر بن سعيد البلوطي أبو احلكم )٣(

وخطيبا ا بليغامفوه ،٤/٢٨٩(شذرات الذهب البن العماد . ، له أخبار ومآثرباحلق االًكثري التصانيف قو( ،
 ). ٦٦ص(، تاريخ قضاة األندلس للمالقي )١٦/١٧٣(سري أعالم النبالء للذهيب 

بن خويز منداد البصري املالكي أبو بكر، فقيه أصويل له إختيارات يف مذهب مالك  حممد بن أمحد بن عبد اهللا  )٤(
، ترتيب املدارك  )٣٦٣ص(الديباج املذهب البن فرحون . ، وله مصنفاتليها حذاق املذهبإمل يرجع 

 ). ٥/٢٩١(، لسان امليزان البن حجر )٧/٧٧(للقاضي عياض 
 ).١/٧٤(، اإلحكام لآلمدي )١/٢٩٦(اج للسبكي ،  اإل)١/٥٣٩(البحر احمليط للزركشي   )٥(
 ). ١/٢٦٠(، اية السول لإلسنوي )١/٢٥(، املعتمد أليب احلسني البصري )١/٢٩٦(اإلاج للسبكي   )٦(
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ااز اليستعمل إال بوجود القرينة فإذا وجدت القرينة انتفى وجود اخللل  إنَّ :اجلواب
على إنكار  صح ذلك دليالًبالفهم فال ي يف ااز إخاللٌ بأنَّ - جدالً –نا مبالفهم، وإن سلَّ

اللغة ال اشتراك  بأنَّ حىت يف اللفظ املشترك، ومل يقل أحد اإلخالل بالفهم واقع ااز؛ ألنَّ
  )١(.فيها

هأما القول بأن العربية فإنَّه تطويل بال فائدة فهذا قول من اليعلم إذا اقترنت به قرينة فإن 
لفظ باللفظ احلقيقي، أو حلقارته، أو لبالغة ااز إما لثقل الت: فوائد املصري إىل ااز كثرية

   )٢(.أو لغري ذلك

ذلك يلزم منه وصف اهللا تعاىل  منا بوجود ااز يف القرآن الكرمي، فإنَّأننا إذا سلَّ :الثاين
بأن٣(.اىلز، وهذا ممتنع يف حق اهللا تعه متجو( 

عدم وصف اهللا تعاىل  أن ذلك الينفي وجود ااز يف القرآن الكرمي، فإنَّ :اجلواب
أمسائه توقيفية فال يوصف إال مبا  باملتجوز ليس خللو القرآن الكرمي من ااز؛ بل ألنَّ

٤(.> ه ه، أو وصفه به رسولُوصف به نفس( 

ااز اليصار إليه ويعدل عنه إىل احلقيقة إال عند الضعف و العجز عن احلقيقة  أنَّ :الثالث
 .ه عن ذلك؛ فوجب منع ااز يف القرآن الكرمي لذلكمنز  أواهللا 

 أنَّ: على مقدمة خاطئة فكانت النتيجة كذلك فاملقدمة هذا الكالم قائم أنَّ: اجلواب
از له سببزـاحد، وهو ضيق التكلم باحلقيقة الذي يعين عجو العدول عن احلقيقة إىل ا 

 

 

                                 
 . املصادر السابقة: ينظر  )١(
 ).  ١/١٥٥(، شرح الكوكب املنري )١/٢١٧(اإلاج : ينظر  )٢(
 ). ١/٢٦٧(، قواطع األدلة للسمعاين )١/٤٦٣(، احملصول للرازي )١/٧٨(اإلحكام لآلمدي   )٣(
 . املصادر السابقة: ينظر  )٤(
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الذي  ألنفي ذلك عن اهللا : وضعف املتكلم عن التكلم باحلقيقة فكانت نتيجة ذلك
 .  يقتضي منه نفي ااز عن كالمه أال وهو القرآن الكرمي

يعين  و إذا تكلم العريب بااز فال )١(العدول عن احلقيقة إىل ااز له أغراض وأسباب، إنَّ
ا باحلقيقة فعدل عنها إىل ااز؛ بل البد أن يكون عاملً ه قد ضاقت به احلقيقةُأن: ذلك

عجزه شيء الذي الي أللينتقل منها إىل ااز؛ فإذا كان هذا يف حق البشر فكيف حبق اهللا 
 .يف األرض وال يف السماء

 :قال أبو مظفر السمعاين

أو مل حيسن  ،إمنا يقتضى العجز عن احلقيقة العدول إىل ااز عجز أنَّ :فأما قوهلم ((
العدول إىل ااز حيسن ملا فيه من  ومعلوم أنَّ ،العدول إىل ااز مع التمكن من احلقيقة

على ما هو  ،واالختصار واحلذف ،والتوسع ىف الكالم ،واملبالغة ىف التشبيه ،زيادة اللفظ
 )٢()). ك ليس بعجزذل أنَّ عادة العرب فدلَّ

          :من قال بالتفصيل بني مافيه حكم شرعي وبني غريه: املذهب الرابع

 وجاء عن الغزايل ما يوافق ظاهر )٤()٣(،)٤٥٦ت( ينسب هذا املذهب إىل ابن حزم الظاهري 
  )٥(.ابن حزم هذا كالمه قولَ

 

 

                                 
 ). ١/٤٦٤(احملصول للرازي : ينظر  )١(
 ). ١/٢٦٨(قواطع األدلة   )٢(
اإلسالم، ولد بقرطبة، ، أصله من فارس، وهوأحد أئمة علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو حممد)  ٣(

يف نقده للعلماء حىت  ل العلوم حىت أصبح عامل األندلس، كان شديداًوزهد يف الوالية وانصرف عنها، فحص
، )٤/٢٥٤(األعالم . رد حىت تويف يف البادية، وله مصنفات كثريةمتالؤا عليه وحرضوا عليه السلطان، وطُ

 ).٣/٢٢٧(هيب ، تذكرة احلفاظ للذ)٤٠ص(البلغة للفريوزآبادي 
 أمحدشاكر: حتقيق).٤/٢٨(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم   )٤(
 ). ١/٥٤٥(، البحر احمليط للزركشي )٢٨٧ص(املنخول : ينظر  )٥(
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 :يف بيان مذهبه يف ااز قال ابن حزم 

إىل  ه منقول عن موضوعه يف اللغةأنأو طبيعة  ،أو إمجاع ،نا بدليل نصاالسم إذا تيقَّ أنَّ(( 
وله تعاىل  ،م آدم األمساء كلهااهللا تعاىل هو الذي علَّ وجب الوقوف عنده فإنَّ ،معىن آخر

على نقل االسم عن موضوعه يف اللغة  وأما ما دمنا ال جند دليالً ،أن يسمي ما شاء مبا شاء
 )١()).ه منقول ملسلم أن يقول إن حيلُّفال 

 : ويقول

فإن كان تعاىل تعبدنا ا  ،فكل كلمة نقلها تعاىل عن موضوعها يف اللغة إىل معىن آخر ((
والربا وغري ذلك فليس شيء من هذا  ،والصيام ،واحلج ،والزكاة ،كالصالة وعمالً قوالً
وأما  ،واسم حقيقي الزم مرتب من حيث وضعه اهللا تعاىل ،بل هي تسمية صحيحة ؛جمازاً

ما نقله اهللا تعاىل عن موضوعه يف اللغة إىل معىن تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك 
 )٢()). االسم فهذا هو ااز

از يف القرآن الكرمي فضالً نرى يف هذا النقل عن ابن حزم أنه يقرعن اللغة على  با
على نقل الكلمة من  ه يشترط دليالًاهرية يف ذلك، وكذلك نرى أنخالف مذهب الظ

إما نص، أو إمجاع، أو ضرورة حسية، ومراده من احلقيقة : وضعها األصلي، وهذا الدليل
 .الصالة والزكاة هي احلقيقة الشرعية ال اللغوية: يف مثل

 :دليل ابن حزم على هذا املذهب

 :قرآن الكرمي، والسنة النبوية فقالحكى ابن حزم حجة مانعي ااز يف ال

 يبعدان >ورسوله  ،واهللا تعاىل ،ااز كذب إنَّ :واحتج من منع من ااز بأن قال ((
 )٤()). صدقت :فيقال له (( :ا عن ذلكفيقول جميب )٣()). عن الكذب

                                 
 ). ٤/٢٨(اإلحكام   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
 ).٤/٢٩(اإلحكام يف أصول األحكام   )٣(
 .املصدر السابق  )٤(



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٠٩ 

ه ورسولُ حزم من ذلك الكذب ما نقله اُهللا مث يستثين ابن <ا  من كلمات تعبدنا اهللا
 :فيقول ، وعمالًقوالً

         ما إىل موضع آخر  قه عليه يف موضعٍاهللا تعاىل االسم عما كان علَّ وليس نقلُ ((
أو مل  ،والباطل هو ما مل يأمر به ،احلق هو ما فعله تعاىل ألنَّ ؛بل هو احلق بعينه ؛اكذب
 )١()). يفعله

ن أنَّمث يبي املتجوصد بنقله التلبيس فيقولا إن قَز يكون كاذب: 

)) وإمنا يكون كاذبا من نقل منا امسا عن موضوعه يف اللغة إىل معىن آخر يس به بال لب
 )٢()). فهذا هو الكاذب اآلفك األثيم ؛برهان

ه يصدق عليه بأن -بدون الشروط اليت اشترطها  -النقل الذي ال يصحبه تعبد  أنَّ: فدليله
 من الشروط اليت ذكرها، أما ما نقله الشارع من كلمات دكان كذلك فال بكذب؛ فلما 

 .  تعبدنا اهللا ا فال جماز فيها أصالً

سابق ال يظهر يل فيه دليل صحيح فيما  ماذكره ابن حزم الظاهري من كالمٍ إنَّ :اجلواب
ال قائل  هذهب إليه من تفريق بني ما فيه حكم شرعي، وما ليس فيه حكم شرعي، وأن

٣(.سواه؛ ففيما قاله حتكم بال دليل، وختصيص بال خمصص، وهذا باطل بذلك أحد( 

از يصدق عليه بأنه كذب، فهذا قد سبق الرد عليه فال داعي وما ذكره من كون ا
 .إلعادته

 
 
 

                                 
 .املصدر السابق  )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 ).٦٦ص(ااز وأثره يف الفقه اإلسالمي للدمخيسي   )٣(



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٢١٠ 

 :ًخالف العلماء يف وقوع العام املراد به اخلصوص خصوصا: اجلانب الثاين من املبحث

ا يف إيضاح موضوع املبحث وبيان املقصود منه؛ احلديث عن اجلانب األول كافيلقد كان 
العام املراد به اخلصوص قد ثبت فيما سبق أنه جماز؛ ولكن من باب اإلحاطة  ألنَّ

من  -بالذات  –احلديث عن خالف العلماء يف العام املراد به اخلصوص  املستطاعة فإنَّ
 .لوازم ذلك املبحث، ومتطلباته

 :ث عن ذلك من العلماء فمنهمد وجدت من حتدلق

 :فقد قال يف الوجه الرابع من النوع الثاين واألربعني ما نصه" الربهان"يف  الزركشي 

وقد اختلف العلماء يف وقوع ذلك يف القرآن فأنكره : خطاب العام واملراد اخلصوص(( 
                                    : كقوله تعاىلصل باجلملة الداللة املوجبة للخصوص مبنزلة االستثناء املت بعضهم؛ ألنَّ

 M  Å  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿L ]١٤: العنكبوت[ ١(.))ه واقع والصحيح أن(  

ح ل يف ذلك، مث رج، ومل يفصففي هذا النص عن الزركشي  نراه قد ذكر اخلالف جممالً
ن كل يف القرآن الكرمي، وضرب على ذلك أمثلة كثرية يبي العام املراد به اخلصوص واقع أنَّ

 .مثال، ويذكر إرادة التخصيص فيه

جواز استعمال اهللا ا يف باب" املعتمد" يف كتابه  )٢()٤٣٦ت(وعقد أبو احلسني البصري 
فيقول يف ذلك أو خرباً ،كان العام يف اخلصوص أمراً سبحانه الكالم : 

)) كي أنَّح أنَّ :والدليل على جواز ذلك فيهما ،من ذلك يف اخلرب دون األمرا منعوا قوم 
 M  }  |L  :القرآن قد ورد خبطاب عام واملراد به اخلصوص كقوله سبحانه

  ]٢٣: النمل[ M  (  '  &  %L  :وقوله سبحانه  ]٥: التوبة[

                                 
)٢/٢٧٨(  )١ .( 
كان جيد ، كان من أذكياء زمانهحممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل، املتكلم، األصويل، سكن بغداد،   )٢(

وله  يوم الثالثاء خامس ربيع اآلخر بغدادوتويف ب ،انتفع الناس بكتبه ،غزير املادة ،مليح العبارة ،الكالم
  ).٢٩/٤٣٩(، تاريخ اإلسالم للذهيب )٣/٢٥٩(، شذرات الذهب )٣/١٠٠(تاريخ بغداد . مصنفات جليلة



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٢١١ 

املالئكة ال  إنَّ :وقال ،ا فيه تصاويرمل يدخل بيت >النيب  ألنَّ ؛وجاءت السنة بذلك
املانع  وألنَّ ،اا فيه تصاوير بوطاء فكان ذلك ختصيصمث دخل بيت ،تدخل بيتا فيه تصاوير

أو من جهة الدواعي  ،أو من جهة اللغة ،من ذلك إما أن يكون من جهة اإلمكان
ذلك ألم يتكلمون واللغة ال متنع من  ،ذلك ممكن من كل متكلم ومعلوم أنَّ ،واحلكمة

أكثر ما فيه أنه يصري  ألنَّ ؛ا ال متنع من ذلكواحلكمة أيض ،ون به اخلصوصريدبالعموم وي
  )١()). واحلكمة ال متنع من التكلم بااز ،العموم باستعماله يف اخلصوص جمازاً

 : ففي هذا النقل عن أيب احلسني البصري فوائد مهمة

من العلماء من أجاز  حكاية اخلالف امل يف وقوع العام املراد به اخلصوص، وأنَّ :األول
 . وقوعه يف األمر دون اخلرب والعكس كذلك

 . ترجيح جواز وقوع العام املراد به اخلصوص يف األمر واخلرب :الثاين

 .إثبات وقوع العام املراد به اخلصوص يف القرآن الكرمي والسنة النبوية :الثالث

داللة : زة لوقوع العام املراد به اخلصوص يف كالم اهللا وهيإقامة الدالئل او :الرابع
اإلمكان، وداللة اللغة، وداللة الداعي واحلكمة يف حق اهللا سبحانه، وكلها غري مانعة من 

 . وقوع العام املراد به اخلصوص

عام املراد به اخلصوص يف الرد على املانعني من وقوع ال وقد تناول أبو احلسني البصري 
 )٢(.كالم اهللا سبحانه

 

 

  

                                 
)١/٢٣٧(  )١.( 
)١/٢٣٨(  )٢ .( 



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٢١٢ 

الفصول يف األصول " يف كتابه  )١()٣٧٠ت(اص لقد عقد أبو بكر الرازي اجلص "يف ا  باب
اللفظ العام ج إذا أريد به اخلصوصاملخر . 

 :قال اجلصاص

هذا  :كثري منهم، فقال ورود اللفظ العام واملراد اخلصوصالعلم يف جواز  واختلف أهلُ ((
M  Ì  Ë  Ê  É  È : كتاب اهللا تعاىل حنو قوله تعاىل جد ذلك يفوقد و ،ال ميتنع

  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL  وعمومه يقتضي دخول مجيع الناس يف اللفظني واملراد

يدخل  M  $  #  "  !L : وحنو قوله تعاىل ، القائلني غري املقول هلم بعضهم ألنَّ
ز ذلك ممن جيو /وكان شيخنا أبو احلسن ، ثله كثري يف القرآنفيه األطفال واانني، وم

ال جيـوز ورود  : وقال بعض أصحابنا، إطالق اللفظ يف مثله جماز ليس حبقيقة إنَّ: ويقول
  )٢(.)) اخلصوص به لفظ العام واملراد

ن لنا النقاط التاليةفهذا النص عن أيب بكر الرازي  يبي: 

 . اختالف أهل العلم يف جواز ورود العام املراد به اخلصوص :األول

 .ه ال ميتنع ذلكبوقوعه، وأن: األكثر من أهل العلم قالوا أنَّ :الثاين

 . منه قليلة ، وليس يف مواطنه يف القرآن الكرمي كثريه ووقوعورود أنَّ :الثالث

 

                                 
عرض عليه  نتهت إليه رئاسة احلنفيةا ،من أهل الري، سكن بغداد: أمحد بن علي الرازي، أبو بكر اجلصاص  )١(

. بغداد، وله مؤلفات جليلة يفومات  القضاء فامتنع، وكان على طريقة من الزهد والورع، وله ميل إىل االعتزال،
، سري أعالم النبالء )١/٢٢٠(اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية أليب حممد القرشي ، )٤/٣١٤(تاريخ بغداد 

)١٦/٣٤١ .( 
 
 ). ١/١٣٧(الفصول يف األصول   )٢(



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٢١٣ 

اجلصاص وهو من كبار علماء  شيخِ )١()٣٤٠ت(مذهب أيب احلسن الكرخي  أنَّ  :الرابع
األحناف جواز ازوقوع العام املراد به اخلصوص، وأنه من ا. 

وقد سبق احلديث عن ، من األحناف من أنكر ورود العام املراد به اخلصوص أنَّ :اخلامس
 .  ذلك مع بيان أدلتهم، والتعليق عليها

 :الترجيح

دمه، وكذلك العام املراد به اخلصوص يف بعد عرضي ألقوال العلماء يف وقوع ااز من ع
قول مجهور السلف، واخللف : القول الصواب يف ذلك هو القرآن الكرمي، ويف اللغة فإنَّ

العام املراد به اخلصوص، ويف اللغة وذلك : ااز واقع يف القرآن الكرمي ومنه من أنَّ
 :لألسباب التالية

القرآن نزل  يف القرآن الكرمي ويف اللغة، وألنَّ قوة أدلة اجلمهور القائلني بوقوعهما :األول
 .وبالغة بلغة العرب ففيه ما فيهما من حسنٍ

 . ا، أوباملنع يف القرآن الكرمي خاصةعدم رجحان أدلة القائلني باملنع مطلقً :الثاين

 .اا وخلفًكثرة القائلني به من علماء األمة سلفً :الثالث

القول بااز يف القرآن  أنَّ: فقد بقيت مسألة مهمة البد من التنويه عليها وهي :بعدو
إثبات  ألنَّ وذلك >الكرمي ال يعين به تأويل الصفات عما جاءت به عن اهللا ورسوله 

ااز ال بد له من قرينة تصرف اللفظ عن معناه احلقيقي إىل معناه اازي، وهذه القرينة 
 )٢(.منتفية عن آيات الصفاتعند أهل السنة 

 
                                 

املعتزيل، سكن بغداد، ودرس فقه أيب حنيفة  عبيد اهللا بن احلسني بن دالل بن دهلم أبو احلسن الفقيه الكرخي  )١(
حىت أصبح رئيس احلنفية ببغداد، وخترالعبادة، صبور على الفقر واحلاجة  ج عليه أئمة من العلماء، وكان كثري

، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية أليب حممد القرشي )١٠/٣٥٣(تاريخ بغداد . أصيب بالفاجل يف آخر حياته
 ).  ١٥/٤٢٧(، سري أعالم النبالء )٢/٤٩٣(

 ). ٧/١٤٥(التمهيد البن عبدالرب : ينظر  )٢(



مجعا ودراسة  -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٢١٤ 

يف القرآن الكرمي فكذلك العام املراد به  ااز واقع مبا أنَّ: ين أستطيع القولفإن: وأخرياً
 .اخلصوص واقع يف القرآن الكرمي، ويف اللغة

|    |    | 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢١٥ 

 
  

 .طرق معرفة العام املراد به اخلصوص: الفصل الرابع
 .النص:املبحث األول

 .اإلمجاع: املبحث الثاني
 .احلس: املبحث الثالث

 . العقل : املبحث الرابع



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢١٦ 

 : متهيد

بعد أن استعرضت نت الفرق بينه وبني غريه من مفهوم العام املراد به اخلصوص، وبي
املصطلحات، وأثبت ف إىل فصلٍه يف اللغة والقرآن الكرمي؛ هاحنن ندلُوقوع فيه جواب 

للسائل عن الطريق، والدليل الذي به ياملراد به اخلصوص عرف العام. 

: اد به اخلصوص هي ما يعرف عند األصولينيهذه الدالئل، والطرق يف معرفة العام املر إنَّ
بالقرائن الصارفة، وهي كلها تسعى هلدف واحد : ات املنفصلة، وعند البالغينيباملخصص

 .الداللة على العام املراد به اخلصوص: وهو

ات املنفصلة، على بعض هذه املخصص -إن شاء اهللا تعاىل  –سنتعرف يف هذا الفصل 
بالداللة على العام املراد به اخلصوص، وكيف صرفت اللفظ العام  علقةوالقرائن الصارفة املت

عن معناه احلقيقي إىل معىن آخر جمازي، مبينمن آيات القرآن الكرمي ا ذلك بأمثلة. 

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢١٧ 

 األولاملبحث 
صالن 

كتاب اهللا : صبالن ص، واملقصودالن: من أعظم طرق معرفة العام املراد به اخلصوص هو إنَّ
 .القولية، والفعلية، والتقريرية> ، وسنة نبيه حممد أ

ا، وفيه عموم وخصوص؛ أما السنة املطهرة ففيها املتواتر واآلحاد قطع الكتاب متواتر إنَّ
السنة القولية، والفعلية، والتقريرية وللعلماء تفصيل يف : وفيهاوفيها العموم واخلصوص؛ 

 )١(.ص ليس هذا موطن إيرادهنموضوع التخصيص بال

 :والتحقيق يف ذلك كما قال الشنقيطي

وقد  ،التخصيص بيانٌ ألنَّ ؛ه جيوز ختصيص املتواتر بأخبار اآلحادالتحقيق أن واعلم أنَّ(( 
أيضاً جواز ختصيص السـنة   التحقيق كما أنَّ ،ةن اآلحاد قرآناً أو سنيباملتواتر ي قدمنا أنَّ

: النحل[ M   <  ;  :  9  8L  :ن منعه حمتجاً بقولهبالكتاب كما ذكرنا خالفاً مل

  ]٨٩: النحل  [M  D  C  B  A  @  ?L : ومن احلجة عليـه . ]٤٤
 )٢(.))اآلية 

م بـه،  العام املراد به اخلصوص البد وأن تكون إرادة التخصيص فيه سابقة على التكلُّ إنَّ
خاص وآخر عام؛ فال بد من محل العام على اخلـاص   ويعلم ذلك بالقرينة، فإذا جاء نص
 :قال الشنقيطي. سواء تقدم نزول اخلاص، أو تأخر

 )٣()).التحقيق هو ختصيص العام باخلاص سواء تقدم عنه، أو تأخر  واعلم أنَّ(( 

 

                                 
، قواطع األدلة للسمعاين )٢/٤٩٤(بحر احمليط للزركشي ، ال)١/٣٨٥(إرشاد الفحول للشوكاين : ينظر  )١(

 ). ٢/١٦٩(، اإلاج للسبكي )١/١٨٤(
 ). ٢٤٨ص(مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي   )٢(
 ).٢٤٨ص(املصدر السابق   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢١٨ 

من مجلة الدالئل علـى   إرادة التخصيص قد سبقت التكلم باللفظ العام؛ فإنَّ إذا علمنا أنَّ
 .أوكتاب ةص من سنالن: تلك اإلرادة

 ة على ذلك ففيدالَّ به اخلصوص ال يأيت بدون قرينة ه مرادبأن حديث املفسر عن لفظ إنَّ

   .]٢٢٨: البقرة[  ML  K  J     I  H L : قوله تعاىل

 :القرطيبقال 

يف املدخول ن، وخرجت املطلقـة قبـل   واملطلقات لفظ عموم، واملراد به اخلصوص  ((
على مـا    ]٤٩: األحزاب [  M ] b  a  `  _  ^ L :البناء بآية األحزاب

ــأيت ــه ،ي ــل بقول ــذلك احلام                MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼ L : وك

               )١(]  )).٤: الطالق[

 . لفظ املطلقات عام مراد به اخلصوص هو النص القرطيب  على أنَّفالذي دل 

 :وكذا قال ابن عطية

ومل تـدخل يف   ،لفظ عموم يراد به اخلصوص يف املدخول ن MH L    و ((
 )٢()). وال القاعد ،وال اليت مل حتض ،وال احلامل ،العموم املطلقة قبل البناء

فيه خالف بني العلماء، وبيان سبب  هذه اآلية عامة مراد به اخلصوص قولٌ والقول بأنَّ  
 .  -إن شاء اهللا تعاىل –خالفهم يف ذلك يأيت احلديث عنه 

 . ]٣: المائدة[ M  $  #  "  !L : يف قوله تعاىل
 : قال الطربي

 )٣(.)) فامليتة والدم خمرجهما يف الظاهر خمرج عموم، واملراد منهما اخلصوص ((

                                 
 ). ٤/٣٥(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 ). ١/٢٩٢(احملرر  الوجيز   )٢(
 ).٩/٤٩٣(جامع البيان   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢١٩ 

 >ص الوارد عن الـنيب  الن: مراد ا اخلصوص هو اآلية عامةٌ الطربي على أنَّ فالذي دلَّ
: قال بيف إباحة احلوت، واجلراد من امليتة، والكبد، والطحال من الدم فعن ابن  عمر 

وأمـا   واجلـراد،  فـاحلوت  :فأما امليتتان ودمان ،أحلت لنا ميتتان((  >قال رسول اهللا 
  )١()). والطحالالكبد ف :الدمان

/  M   7  6         5  4  3  2   1  0 : يف قوله تعاىل

8 L   ]٣٨: المائدة[ . 

 :قال ابن عطية

 )٢()). يف اآلية عموم معناه اخلصوص Lق ارِالسM فلفظ (( 

ال كل سارق،  من سرق ربع دينار فصاعداً: واخلصوص املراد من عموم اللفظ هو
 : يف ذلك >والطريق الذي دل على هذا اخلصوص هو النص الوارد عن النيب 

                                 
، الـدارقطين يف  )٣٣١٤(برقم ) ٧٥٥ص( ، وابن ماجه )٥٧٢٣(برقم ) ١٠/١٥(أخرجه أمحد يف املسند )  ١(

كلهم عن عبدالرمحن بن ) ١٠/٧(، )٩/٢٥٧(، والبيهقي يف السنن الكربى )٤٧٣٢(برقم ) ٥/٤٩٠(السنن 
 .  <عن رسول اهللا  بزيد عن أبيه عن ابن عمر 

ـ  من ط) ١/٢٥٤(وقد رواه البيهقي يف السنن  ا ريق سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم عن ابن عمـر موقوفً
  .)) وهذا إسناد صحيح وهو ىف معىن املسند : ((عليه، وقال

عن عبد الرمحن وعبد اهللا وأسامة بىن زيد بن من طريق إمساعيل بن أيب أويس ) ١/٢٥٤(ا ورواه البيهقي أيض
 . امرفوع بعن ابن عمر أسلم عن أبيهم 

وكان أمحد بن حنبل وعلـى بـن املـديىن     ،حهم حيىي بن معنيأوالد زيد هؤالء كلهم ضعفاء جر : ((وقال
 .)) الصحيح من هذا احلديث هو األول ، إال أنَّقان عبد اهللا بن زيديوث

يعين : (( ا على كالم البيهقي السابقمعقب)  ١١١٨( برقم ) ٣/١١١(قال األلباين يف السلسلة الصحيحة 
 )). ، فاخلالف شكليكالمه يف حكم املرفوع كما تقدم يف و هواملوقوف 

، نصب الراية ألحاديث اهلداية للزيلعي )١/٤٤٨(البدر املنري البن امللقن : ولإلستزادة يف ختريج احلديث ينظر
 ).  ١١١٨(برقم ) ٣/١١١(السلسة الصحيحة لأللباين  ،)١/٩٥(

 
 ).٢/١٨٨(احملرر الوجيز   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٢٠ 

   )١()). داًاعصفَ ينارٍع دبيف ر ع اليدطَقْت: (( قال >عن رسول اهللا  كفعن عائشة 

 :قال الطربي 

السراق، ا خاص من اآلية معين : والصواب من القول يف ذلك عندنا، قولُ من قال ((
        :ه قالأن >لصحة اخلرب عن رسول اهللا  ؛أو قيمته ،ربع دينار فصاعدا وهم سراق

  )٢()) )). دااعصفَ ارٍنيد عِبع يف رطْالقَ(( 

ويدخل يف ذلك بعض اآليات العامة اليت هي يف باب اإلعتقاد، والذي يؤدالعموم  ي فهم
ا؛ فالقول بأن فيها إىل عدم اعتبار النصوص األخرى، وترك العملا اخلصوص  ها مراد

أهل السنة واجلماعة : ا، وهي طريقة أهل احلقجتتمع فيها النصوص، ويعمل ا مجيع قولٌ
 : فمن أمثلة ذلك

: البقرة[  M  q   p  o   n     m  l  kL : ما جاء يف قوله تعاىل

٨١[ . 

 : قال الطربي

 )) ا بعض السيئات دون بعض، وإنْإن ما عىن اهللا اهللا ا، ألنَّكان ظاهرها يف التالوة عام 
واخللود يف النار ألهل الكفر باهللا دون أهل اإلميان به،  ،قضى على أهلها باخللود يف النار
اخللود يف النار  وأنَّ ون فيها،لدخأهل اإلميان ال ي بأنَّ >لتظاهر األخبار عن رسول اهللا 

 )٣(.)) ألهل الكفر باهللا دون أهل اإلميان

 

                                 
: قول اهللا تعـاىل : يف كتاب احلدود باب) ٦٧٩١(، )٦٧٩٠( ، ) ٦٧٨٩( برقم ) ٤/٢٤٩(أخرجه البخاري   )١(

 M  2   1  0  /L ١٦٨٤( برقم ) ٦٩٩ص(قطع ؟ ، وأخرجه مسلم ويف كم ي (
  . حد السرقة ونصاا: يف كتاب احلدود باب

 ). ١٠/٢٩٧(جامع البيان   )٢(
 ). ٢/٢٨٢(جامع البيان   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٢١ 

 .]٢٥٤ :البقرة[  Mm   l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b L : يف قوله تعاىل

 :قال الطربي

  )١()).  يف الشفاعة عام واملراد ا خاصوهذه اآلية خمرجها  ((

 :وقال أبو حيان األندلسي عن هذه اآلية

 )٢()). وال شفاعة للكفار: عام واملراد اخلصوص، أياللفظ  ((

النصـوص  : والطريق الذي جعل الطربي، وأبو حيان األندلسي يقوالن ذا القول هـي 
£  ¤  ¥  ¦  §    ¨  ©  M : كقوله تعاىل:األخرى اليت تثبت الشفاعة بشرطيها

  ¯      ®  ¬  «     ªL ] وقوله تعـاىل ]١٠٩: طھ ، : M%  $  #   "  !  
(  '  & L ]وقوله تعـاىل ]٢٣: سبأ ، : M±   °  ¯  ®  ¬  «  ª L 

M  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø : ، وقوله تعاىل]٢٥٥: البقرة[

  é  è  ç  æ  å  ä  ãL ]وغري ذلك من اآليات ]٢٦: النجم. 

٣(.بت الشفاعة فهي من الكثرة ما بلغت به حد التواترثْأما األحاديث اليت ت(  

 .النص من أعظم الطرق يف معرفة العام املراد به اخلصوص أنَّ: واخلالصة

|    |    | 
 

 
 

                                 
 ). ٥/٣٨٣(جامع البيان    )١(
 ).٢/٢٨٥(البحر احمليط   )٢(
، فتح )٤/٣٠٩(، جمموع الفتاوى البن تيمية )٣/٣٥(املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي : ينظر  )٣(

 ).٢٣٩ص(ايد شرح كتاب التوحيد لعبدالرمحن بن حسن 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٢٢ 

 الثايناملبحث 
 اإلمجاع

اإلمجاع من مصادر األحكام الشرعية، ويأيت يف املرتبة الثانية بعد نصوص الكتاب  إنَّ
إىل القول والسنة، وبلغ األمر :الشرعية من نصوص ه أقوى يف الداللة على األحكام بأن

 )١(.الكتاب والسنة؛ لعدم احتمال تطرق النسخ إليه

احلاجة إىل بيان األحكام الشرعية هي السبب يف نشأة اإلمجاع عند املسلمني، وذلك   إنَّ
االتفاق على خالفة أيب : ، وأول مسألة أمجع عليها املسلمون هي>بعد وفاة الرسول 

 . طبكر الصديق 

ل ماهو ظين يف الثبوت، أو الداللة بسببه وحا من أمور الدين، وتكثرياإلمجاع قد حفظ  إنَّ
من الثوابت اليت اتفق عليها املسلمون واليت  إىل قطعي يف الثبوت، أو الداللة، وكثري

الختتلف باختالف الزمان واملكان كان الفضل يف ثبوا، وعدم اختالفها راجع إىل 
 . يف قدمي الزمان وحديثه اإلمجاع؛ وهلذا فقد أوىل العلماء هذا املوضوع عنايةً

 :اإلمجاع يف اللغة

 : قال ابن فارس

 )٢(.)) حد، يدلُّ على تضام الشيءاجليم وامليم والعني أصلٌ وا(( 
 :وقد حصر األصوليون إطالق اإلمجاع على شيئني اثنني

 .على كذا إذا عزم عليه أمجع فالنٌ :ومنه يقال: العزم والتصميم :األول
إال من  ىأمجع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وهذا ال يتأت: يقال: االتفاق :الثاين

  )٣(.اجلماعة

                                 
 ). ٢/٤٩٦(، البحر احمليط للزركشي )٢٤٦ص(املستصفى للغزايل   )١(
 ).٢٠٧ص(معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ) .٤/١٥٢١(، التحبري للمرداوي )١/٢٥٣(، اإلحكام لآلمدي )١/١٩٣(إرشاد الفحول للشوكاين : ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٢٣ 

 :الزركشيقال 

أي  –: والثـاين  ،أشبه باللغـة  -أي العزم – :وابن السمعاين األول ،قال ابن برهان ((
  )١()). أشبه بالشرع -اإلتفاق

 )٢(.الضم: رجان عن معىن األصل الذي هوخال اإلطالقني ال يك وعلى أي حال؛ فإنَّ

 :اإلمجاع يف االصطالح

حبسب اختالف اعتبارات العلماء لـبعض  لقد كثرت التعاريف االصطالحية، واختلفت 
 :وأكتفي بذكر أرجح هذه التعاريف وهو )٣(قضايا اإلمجاع،

 )٤()). حكم شرعيعلى يف عصر  >من أمة حممد  نتهديااتفاق  ((

قيد خيرج غري اتهدين، ))  اتهدين . (( قيد يشمل كل  اتفاق))  اتفاق: (( فقول
قيد خيرج اتفاق من كان على غري ))  >من أمة حممد . (( وخيرج اتفاق بعض اتهدين

املعتد  ن أنَّيبقيد خيرج به ختصيص اإلمجاع بعصر معني، وي))  يف عصر. (( ملة اإلسالم
قيد خيرج ))  حكم شرعيعلى . ((  م يف اإلمجاع من كانوا يف عصر واحد من العصور

  )٥(.األحكام الغري شرعية

 .اإلمجاع من اعتبارها، وحتقيقها حىت يصح البد )٧(وأركان )٦(ولإلمجاع شروط،

 

                                 
 ). ٣/٤٨٧( البحر احمليط   )١(
 ). ٢٠ص(يعقوب الباحسني . اإلمجاع د  )٢(
، البحر )٢/١٣٧(، رفع احلاجب للسبكي )٤/١٥٢٢(، التحبري للمرداوي )٢/٣٤٩(اإلاج للسبكي : ينظر  )٣(

 ). ٣/٤٨٧(احمليط للزركشي 
 ). ٣٢ص(يعقوب الباحسني . اإلمجاع د  )٤(
 ).٣٣،ص٣٢ص(املصدر السابق   )٥(
 ). ١١٧ص(الباحسني .اإلمجاع د ).٥٢ص(، األصول البن عثيمني )١/٢٤٣(أصول البزدوي : ينظر )٦(
 ).٧٦ص(الباحسني .محزة زهري حافظ، اإلمجاع د:ت) ١/٣٢٢(املستصفى للغزايل : ينظر )٧(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٢٤ 

 علم باإلمجاع أنَّأن ي: (( ومعىن ذلك )١(ختصيص عموم الكتاب والسنة باإلمجاع جائز، إنَّ
 )٢()). املراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره

̂      _   `  M   c     b  a : من األصوليني لذلك بقوله ل كثريومثَّ  ]  \
  f  e    dL ]تنصيف حد القذف على العبد ثابت باإلمجاع  بأنَّ. ]٤: النور
فكان هذا اإلمجاع خمصا لعموم اآليةص . 

 :قال ابن عثيمني

  )٣()). لثبوت اخلالف يف ذلك من األصوليني، وفيه نظر ل كثريهكذا مثَّ ((

 أنَّ(( التخصيص يكون بدليل اإلمجاع ال بنفس اإلمجاع وذلك لـ أنَّ: ويف احلقيقة
العلماء مل خيصصوا العام بنفس اإلمجاع، وإمنا  أنَّ: التخصيص ليس باإلمجاع، ومعناه

 )٤()).أمجعوا على ختصيصه بدليل آخر 

ص ال نفس اإلمجاع؛ فإن ذلك يسوقنا ملسألة اشتراط الن: فإذا كان املخصص احلقيقي هو
 :ستند يف اإلمجاع، وسوف أتكلم عنه بإجياز؛ لصلته مبوضوع املبحث فأقولامل

الدليل الذي اعتمد عليه امعون يف اجتهادهم، واتفاقهم على : املراد باملستند هو إنَّ
  )٥(.احلكم

 

 

                                 
 . طبعة حممد علي صبيح) ٢/١١٨(، اية السول لإلسنوي )١/٣٩٤(إرشاد الفحول للشوكاين : ينظر  )١(
 ). ٢/٤٩٦(البحر احمليط للزركشي   )٢(
 ). ٣٢ص(صول األصول من علم األ  )٣(
 طبعة حممد علي صبيح ).٢/١٢٠(اية السول لإلسنوي   )٤(
 ). ٢٦٩ص(اإلمجاع للدكتور يعقوب الباحسني   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٢٥ 

  )١( :ولقد اختلف العلماء يف اشتراطه على قولني

 .وحجيته، وهو قول مجهور العلماءه يشترط وجود املستند؛ لصحة اإلمجاع، أن :األول

ال يشترط ذلك؛ بل جيوز صدوره عن توفيق، وتبخيت حكاه القاضي عبداجلبار   :الثاين
 .عن قوم

  )٢(.ولكل من القولني أدلته وحججه

 :قال اآلمدي

 ؛يوجب اجتماعها األمة ال جتتمع على احلكم إال عن مأخذ ومستند اتفق الكل على أنَّ ((
يوفقهم اهللا  جبواز انعقاد اإلمجاع عن توفيق ال توقيف بأنْ :هم قالواشاذة فإنا لطائفة خالفً

  )٣()).تعاىل الختيار الصواب من غري مستند 

فما هي  ا، أو ظنياًأكان النص قطعي سواٌء اإلمجاع ال يكون إال عن نص فإذا علمنا أنَّ
 النتيجة اليت نريد الوصول إليها؟

واإلمجاع  -كما مر معنا  -معرفة العام املراد به اخلصوص  ا يفإذا كان النص طريقً
ا يف معرفة العام اإلمجاع يكون كذلك طريقً أنَّ: النتيجة هي ؛ فإنَّاليكون إال عن نص

من األمثلة املضروبة لإلمجاعات يف كتب العلماء الختلو  كثرياً املراد به اخلصوص، ومبا أنَّ
          ومل أجد له مثاالً : (( لتخصيص باإلمجاعمن خالف حىت قال ابن عثيمني عن ا

 ا اليعلم فيه خمالف؛ فإنَّا لألكثر، أو اتفاقًفهي ال تعدو أن تكون اتفاقً )٤( ،)) سليماً
  )٥(.اإلمجاع الذي الخالف فيه هو اإلمجاع على ما ثبت من الدين بالضرورة

 
                                 

  . طبعة حممد علي صبيح) ٢/٣١١(، اية السول لإلسنوي )٢/٣٨٩(اإلاج للتاج السبكي  )١(
 ). ٢٦٩ص(اإلمجاع للدكتور يعقوب الباحسني : ينظر  )٢(
 . دار الصميعي) ١/٣٤٢(اإلحكام   )٣(
 ).٣٣ص(األصول من علم األصول   )٤(
 ).٣٥٠ص(اإلمجاع للدكتور يعقوب الباحسني   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٢٦ 

داللة عموم اللفظة على بعض  ا؛ ليقصر بهوقد ذكر بعض املفسرين يف بعض اآليات إمجاع
 :أفرادها من ذلك

 . ]٨١: البقرة[  M  q   p  o   n     m  l  kL : يف قوله تعاىل

  )١(:)٤٦٨ت(قال الواحدي 

 )٢()).الشرك : السيئة هاهنا هي العمل القبيح، وإمجاع أهل التفسري أنَّ: والسيئة(( 

 :حممد اخلضريي . ولبيان الداعي على ذكر اإلمجاع يف السيئة يقول د

جممل يشمل أنواع السيئات املوجبة للخلود يف النار وغريها، فأراد  هذا اللفظ عام أنَّ(( 
٣()).ا لتوهم محل اآلية على عصاة املؤمنني بيان هذا اللفظ مبا ذكر من اإلمجاع، ودفع( 

 :يقول وهذا الداعي هو الذي محل الطربي على أنْ

 ))ا بعض اإن لسيئات دون بعض، وإنْما عىن اهللا ٤()). اكان ظاهرها يف التالوة عام(   

إن  –، وسوف يأيت بيان ذلك دعوى اإلمجاع يف اآلية غري صحيح كان الراجح أنَّ وإنْ  
 .-شاء اهللا تعاىل 

 . ]٢٢٩: البقرة[ Mw  v L       :ويف قوله تعاىل        

محل لفظة الطالق على العموم يقتضي حصر كل الطالق يف املرتني؛ وهذا املفهوم  إنَّ
 . لعموم اللفظة باطل

                                 
وأصله من  دب،األباللغة ومفسر، عامل  الشافعي، النيسابوري،، أبو احلسن الواحدي علي بن أمحد بن حممد)  ١(

أليب إسحاق الثعليب، ولد وتويف يف  ساوة بني الري ومهذان صاحب التفاسري الثالثة املشهورة، وهو تلميذٌ
، )١٨/٣٣٩(، سري أعالم  النبالء للذهيب )٤/٢٥٥(األعالم للزركلي .  نيسابور، وصنف مصنفات كثرية
 ). ١/٢٥٦(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

 ). ١/١٦٤(ري القرآن ايد الوسيط  يف تفس  )٢(
 ). ١٧٨ص(اإلمجاع يف التفسري   )٣(
 ).٢/٢٨٢(جامع البيان   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٢٧ 

 : قال الرازي

  )١()). وهو باطل باإلمجاع(( 

ا يف معرفة العام املراد به على نص يف املسألة طريقً لذا فقد كان هذا اإلمجاع املستند أصالً
 .اخلصوص

 :قال الشنقيطي

 كما  -خصوص الطالق الذي متلك بعده الرجعة  :د بالطالق احملصور هوبل املرا(( 
 )٢()). ر به اآلية مجاهري علماء التفسري، وكما فس- ذكرنا

الطالق الذي ميلك به الرجل الرجعة هو  الطالق ثالث، وأنَّ فاإلمجاع احلاصل على أنَّ
املراد  بأنَّ: الطريق املؤدي للقول الطالق األول، والثاين أما الثالث فال ميلك به الرجعة؛ هو

األلف  بأنَّ: خصوص الطالق الرجعي هذا على القول: من عموم لفظة الطالق يف اآلية هو
 .  لإلستغراق: والالم يف لفظة الطالق هي

|    |    | 

 

 

 

 

 

 

                                 
 ).٦/٨٤(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ١/١٠٥(أضواء البيان للشنقيطي   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٢٨ 

 الثالثاملبحث 

 احلس 

لقد أوجد اهللا سبحانه يف اإلنسان مدارك يدرك ا األشياء، وطرق يتحصل ا على 
املعلومات، وهذه الطرق واملدارك منها ما يقطع حبصول العلم ا، ومنها ما يغلب على 
الظن حصول العلم ا؛ لذا فقد ترتب على ذلك حتقيق مصاحل اإلنسان يف أمور الدنيا 

 . وأمور الدين

ا كتب الفقه واألصول وغريها مبصطلح احلس، ورتبوا على القول به أحكاملقد امتألت 
رد وجعلوا الغاية يف املناظرة أن ي )١(على قول آخر، يتعبد اهللا ا؛ بل ورجحوا بسببه قوالً

 )٣(ا حلصول اليقني يف بعض املسائل،وجعلوه طريقً )٢(ر إىل موجب احلس والعقل،املناظَ
األخبار أن  يسند لشيء حمسوس، وعللوا ذلك بعدم دخول الغلط وشرطوا يف املتواتر من 

ل القاضي أن يكون بمن ق بل وجعلوا ما جيوز به دفع اإلقرار، وعدم مساعه أصالً )٤(فيه؛
إقرار اإلنسان خمالف للحس، وأن ذلك اإلقرار ماهو إال لغو إن خالف احلس كما هو 

فجعلوا خمالفة اخلرب لضرورة احلس من أمارات تكذيب اخلرب  )٥(احلال إن خالف الشرع،
وعدم صدقه وقبوله، وأنه من مدارك املعرفة اليت البد أن تتحقق يف الناظر يف إثبات     

ه يثمر معرفة حقائق األشياء وماعداه فرع ؛ألنوجعلوا العلم املتحصل منه أصالً)٦(العلة،
  )٧(له،

                                 
، األشباه والنظائر للسبكي )٢/٣٠١(، الفروق للقرايف املالكي )٢/١٨٣(أصول السرخسي احلنفي : ينظر )١(

  ).٢١٣ص(، القواعد النورانية البن تيمية احلنبلي )٢/٢٩٤(الشافعي 
 ).١/١٦١(، )١/٨٩(التقريب حلد  املنطق البن حزم : ينظر )٢(
   ). ٣٦ص(املستصفى للغزايل : ينظر )٣(
  ).١/١٣٠(، إرشاد الفحول للشوكاين )٢/١٤٤( ، اإلاج للسبكي )١/٩٥(إجابة السائل للصنعاين : ينظر )٤(
 ).١/٣٦٢(األشباه والنظائر للسبكي  : ينظر )٥(
  ). ٣/٢٩٠(، )٢/٢٠(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي : ينظر )٦(
  ). ١/١٠(البحراحمليط للزركشي : ينظر )٧(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٢٩ 

وأن استعمال احلس مما جيده كل عاقل من نفسه  )١(م الباطل،ما دفعه  احلس من أقسا وأنَّ
وعللوا عسر وصعوبة تعريف بعض  )٢(إذا احتاج لذلك، وأن من أنكره فقد أنكر نفسه،

 )٣(املصطلحات بقوة إدراك احلس وضعفه، حىت ألف ابن دقيق العيد رسالة يف ذلك،
أن بعض الديانات الباطلة اليت  ا حلصول العلم إىلووصل األمر بالتسليم به يف كونه طريقً

أنكرت وقوع اليقني من أي طريق كان، فإا مل تنكر وقوعه من طريق احلس؛ بل أقرت 
  )٤(.وأثبتت به حصول اليقني

هذه األمهية للحس ماكان ليغفل عنها العلماء دون تعريف ملصطلح احلس وبسط  إنَّ
 :للكالم فيه فاحلس يف اللغة  هو كما قاله ابن فارس

ومن هذا الباب قوهلم ... غلبة الشيء بقتل أو غريه، :فاألول: احلاء والسني أصالن(( 
فقد عاد إىل  اقتلت الشيَء علْم :وهذا حممولٌ على قوهلم... أحسست، أي علمت بالشيء

  )٥()). احلواس :ويقال للمشاعر اخلَمسِ، األصل الذي ذكرناه

وحساً  ،حس بالشيء يحس حساً ،أَحسست بالشيء واحلس بكسر احلاء من (( 
 )٦()). شعر به :وأَحس به وأَحسه ،وحِسيساً

 

                                 
  ).١/٢٦٠(البحر احمليط للزركشي : ينظر )١(
  ).٢/٣٧(البغدادي ، الفقيه واملتفقه للخطيب )٣/٣٧٥(الفصول يف األصول أليب بكر الرازي اجلصاص : ينظر )٢(
    ).١/٧٤(البحر احمليط للزركشي : ينظر )٣(
إىل سومنات قرية  تهمنسبو ،وتنكر حصول العلم باألخبار ،وتقول بالتناسخ ،فرقة تعبد األصنام: وهم السمنية) ٤(

، دستور العلماء )١/٤٥٢(، املعجم الوسيط )٤١٥ص(التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي . باهلند
 ). ٢/١٣٣(لألمحد نكري 
 ،وهم قبيلة باهلند فيهم أشراف أهل اهلند ويقولون أم من ولد برمهي ملك من ملوكهم قدمي: وكذلك الربامهة

، امللل والنحل )١/٦٣(صل يف امللل البن  حزم الف. ، وهم دهرية اليؤمنون باهللاوينكرون النبوات أصالً
 ). ٢/٢٥٠(للشهرستاين 

 )٢٢٤ص(معجم مقاييس اللغة   )٥(
 .طبعة دار املعارف) ٨٧٠ص(لسان العرب البن منظور   )٦(
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  ٢٣٠ 

أو  ،ذوقأو ال ،السمعأو ،الدليل املأخوذ من الرؤية البصرية هوف: أما يف االصطالح
   )١(.مالش

 :قال ابن اجلوزي

 )٢()).إدراك النفس ماتدركه بآالت احلس : احلس(( 

فس بواسطة احلواس؟ وهل اإلدراك للحواس، أو للن 

 )٣(.فيه خالف

ك يف هذه احلواس عند احملققني آلة لإلدراك إما حلدوثه، أو حلفظه، واملدرِ أنَّ: الراجح
 )٤(.العقل: احلقيقة هو

 وهل إدراك احلواس من قبيل العلوم ؟ 

 )٥(.فيه خالف

 )٦(.التفصيل: الراجح

عند األصوليني، والذين استعملوه يف موضوع التخصيص للعموم،  املقصود من احلس إنَّ
وجعلوه من أنواع التخصيص املنفصلة اليت تستقل بنفسها عن غريها يف الداللة على 

 .املشاهدة الناجتة عن آلة البصر: التخصيص هو

 

                                 
 ).٣/٢٧٨(تعليق احملققني على شرح الكوكب املنري   )١(
 ). ٢٤٠ص(نزهة األعني النواظر   )٢(
 ). ١/٤٨(البحر احمليط للزركشي : ينظر  )٣(
 ).٢/٥(دستور العلماء لألمحد نكري   )٤(
 ).١/٢٦٨(، رفع احلاجب للتاج السبكي )١/٤٨(البحر احمليط للزركشي : ينظر  )٥(
 ). ٢/١٢(، شرح الكوكب املنري البن النجار )١/٢٢٤(التحبري شرح التحرير للمرداوي   )٦(
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٣١ 

 :قال املرداوي

 )١()). دةملشاها :جيوز التخصيص باحلس أي ((

مما يعرف به العام املراد به اخلصوص وجود القرينة الدالة على إرادة التخصيص فيه من  إنَّ
قبعرف به العام املراد به اخلصوص، ومـن  ل املتكلم به، وهذه القرينة هي الطريق الذي ي

M  q  p  o  n      m  l : أمثلة ذلك يف كتاب اهللا تعاىل ماجاء يف قوله تعاىل
u   t  s  r L ]٢٥: حقافاأل[. 

 :فقد قال اإلمام أمحد بن حنبل  عن هذه اآلية

)) وقد أتت على أشياَء تلك الريح مل تم  ،ومساكنهم ،منازهلم :رهادمواجلبال اليت حبضر
فأتت عليها تلك الريح، وقال ،رهاومل تدم:  Mn      m  l L   .(()٢(  

 :قال املرداوي احلنبلي

)) ريد أُ فهذا عام٣(.)) هرظْبه اخلصوص فيما ي( 

 هناك أشياَء احلس فنحن نشاهد أنَّ: على العموم املراد به اخلصوص هنا هو لَّالذي د إنَّ
مل ترها الريح كاليت ذُدمسابقً كرتا، وقد اعتيأيت احلديث  رض على هذا باعتراضات

 .-بإذن اهللا تعاىل–عنها 

 

 

 

                                 
، شرح الكوكب املنري )٢/٦٠(حاشة العطار على مجع اجلوامع : ، وينظر)٦/٢٦٣٨(التحبري شرح التحرير   )١(

 .طبعة البايب احلليب) ٨٢ص(، غاية الوصول لزكريا األنصاري )٣/٢٧٨(البن النجار 
 ). ١١٥ص(كتاب الرد على اجلهمية والزنادقة   )٢(
 ). ٥/٢٣٨٢(التحبري شرح التحرير   )٣(
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M    £  ¢  ¡       �  ~  }  |  {  z    y  x  w : ويف قوله تعــاىل 

  ¤L ]٥٧: القصص[. 

ب قِّعة إذا ت، والذي يشمل مجيع األفراد حتته، وخاصالعموم)  لٍِّّكُ( من لفظة  املراد إنَّ
على حقيقته؟  على العموم أبلغ، ولكن هل هذا العموم باقٍ ؛ لتكون الداللةُبنكرة 

 :قال املرداوي

)) افإن أنَّ  ...شاهدن ما يف أقصى املغرب واملشرق مل ي١()). إليه جب(  

 . احلرم: أي

به اخلصوص  به العموم؛ بل مراد ليس مراد هذا اللفظَ نا على أنَّهذا الدليل احلسي دلَّ إنَّ
للَّ الصارفةُ هذه القرينةُ فلومل تكن؛ ملا كان للقول بأنَّجمازي موجودةً فظ احلقيقي إىل آخر 
 . ا يصحبه اخلصوص وجه مراد هذا اللفظَ

 .]٢٣: النمل[ M  +  *   )  (  '  &  %L : يف قوله تعاىل

سبأ كملك  ا ملكةُؤبعض األشياء مل ت أقطار الدنيا يشاهد باحلس أنَّ عالذي يتتب إنَّ
 )٢(.×سليمان 

 :قال الرازي

)) ٣()). والكرسي يف يدها ،والعرش ،من السماء ه مل يكن شيٌءفإن( 

 

 
                                 

  ).  ٢/١٦٨(اإلاج للتاج السبكي : ، وينظر)٦/٢٦٣٩(التحبري شرح التحرير  )١(
، إرشاد )٦/٢٦٣٨(التحبري شرح التحرير للمرداوي : ، وينظر)٤٢٣ص(اجليزاين . معامل أصول الفقه د  )٢(

 ).  ١/٣٨٥(الفحول للشوكاين 
 ). ٣/٧٥(احملصول للرازي   )٣(
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  ٢٣٣ 

يف معرفة العام املراد به اخلصوص دون اعتباره من خمصصات العام  احلس اعتبار إنَّ
 . -بإذن اهللا تعاىل  -املخصوص أوىل، وهي مسألة سيأيت احلديث عنها 

يف حصول املعرفة بالعام املراد به اخلصوص،  احلس طريق بأنَّ: القولُ صحه يأن: اخلالصة
ودليل البد منه عند القول به، وقرينة صحيحة يف صرف اللفظ العام من معناه احلقيقي إىل 

 . معىن جمازي

|    |    | 
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  ٢٣٤ 

 الرابعاملبحث 
 العقل

للعقل املكانة املنصفة يف دين اإلسالم فال يغاىل يف تقدميه حبيث جيعل له احلكم يف مجيع  إنَّ
 .أمور الدين، والجيفى عن مهمته اليت خلقه اهللا تعاىل هلا

م علماء األصول عن العقل يف باب التخصيص والدالئل، وتكلم عنه البالغيون يف لقد تكلَّ
 .باب كونه قرينة على ااز وغريه

وهو أمهية العقل يف أمور الدين ال تنقص أمهية عن غريه سواء يف وجوده أو تأثريه،  إنَّ
اية ما يوال يصح التكليف بأمور من اخلري املؤدي إىل صالح الدنيا واآلخرة منح العبد ،

 )٣(وال يستوىف القصاص من فاقد للعقل )٢(وال تقبل الشهادة إال بتوفره )١(الدين إال به
ذه األمهية واملكانة يف الدين  وأمر )٤(الطهارة تنتقض عند زواله وتغطيته، وكذا فإنَّ

يف إتالفه وإزهاقه دية ذهاب النفس،  ظة، فإنَّكانت عقوبة العبث به واالعتداء عليه مغلَّ
 )٦(ر وحنوه حد اجللد والتعزير،كْويف استعمال ما خيامره ويغطيه من س )٥(وإزهاق الروح،
يف بيان فضله > غال يف مكانة العقل إىل الكذب على رسول اهللا  ولقد بلغ  مبن

 .، واستخدمه آلة من أعظم اآلالت يف  التحريف، والتعطيل، والتأويل الباطل)٧(ومكانته

 : العقل يف اللغة

 )٨(.مصدر: ، وهووالًقُعوم الًقْل عقعل يقَع: يقال

                                 
 ).٥/٨(الشرح املمتع البن عثيمني : ينظر  )١(
 ). ١٢/٢٩(اإلنصاف للمرداوي : ينظر  )٢(
 ). ٩/٥٠٤(املغين البن قدامة : ينظر  )٣(
 ).١/١٩٦(املصدر السابق : ينظر  )٤(
 ). ٩/٦٣٤(املصدر السابق : ينظر  )٥(
 ).٢/١٧٧(العدة شرح العمدة البن تيمية : ينظر  )٦(
 ). ٦٦ص(، املنار املنيف البن القيم )١/٢٧٧(املوضوعات البن اجلوزي : ينظر  )٧(
 ).٣٠/٢١(دار املعارف، تاج العروس للزبيدي ) ٣٠٤٦ص(لسان العرب البن منظور   )٨(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٣٥ 

هو : حيبسه، والعاقل: ط يف املهالك أيالتوره عن ل صاحبقعه يألن ومسي العقل عقالً؛
 )١(.ها عن هواهاه ويرده ورأيه، أو هو الذي حيبس نفساجلامع ألمرِ

 : أما يف االصطالح

  )٢(.هو العلم بصفات األشياء من حسنها وقبحها وكماهلا ونقصاا: فقيل

  )٣(.العلوم الضرورية والنظرية نور روحاين به تدرك النفس: وقيل

  )٤(.أنا :هي النفس الناطقة اليت يشري إليها كل أحد بقوله: وقيل

 )٥(.اهللا تعاىل يف اإلنسان يعقل ا الغريزة اليت جعلها: والصواب أنه

 :ويطلق العقل ألمور ثالثة 

 .لقوة ا التمييز بني القبيح واحلسن: األول

 .ملعان جمتمعة يف الذهن: الثاين

 )٦(.لإلنسانهليئة حممودة : الثالث

عند اجتنان الولد يف بطن أمه فال يزال ينمو حىت يكمل عند : وللعقل بداية فبداية وجوده
 )٧(.بداية العقول اية احملسوسات: البلوغ، أما بداية عمله فكما قيل

 

 
                                 

 . دار صادر) ١١/٤٥٨(لسان العرب البن منظور   )١(
 ).٦١٧ص(الكليات للكفوي   )٢(
 ). ٦١٨ص(املصدر السابق   )٣(
 ). ١٩٦ص(التعريفات للجرجاين   )٤(
 ). ٢٠٩ص(الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيمية   )٥(
 ). ٦١٨ص(الكليات للكفوي   )٦(
 ).٦١٨ص(املصدر السابق   )٧(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٣٦ 

 ولقد اختلف العلماء يف كنهه هل هو جوهر أو عرض؟ 

 )١(.على قولني

 ،اسم العقل عند املسلمني ومجهور العقالء إمنا هو صفةأن  : ((ماقاله ابن تيمية: الصواب
  )٢()). ا بالعاقلا قائمعرض :وهو الذي يسمى

 وقد اختلف العلماء يف حمل العقل هل هو يف الرأس، أويف القلب؟ 

حمل العقل الدماغ أي يف الرأس، وذهب  ذهب أبو حنيفة، ومجاعة من األطباء إىل أنَّ
 )٣(.حمله القلب، وعن اإلمام أمحد روايتني كالقولني إىل أنَّ الشافعي، وأكثر املتكلمني

 :قال ابن القيم

M  ¶  µ  :وينتهي إىل الدماغ قال تعاىل ،أصله ومادته من القلب أنَّ :والتحقيق ((
Â  Á  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸ L   فجعــل العقــل يف

M  4  3  2  1  :وقال تعـاىل  ،والبصر بالعني ،السمع باألذن جعل كما القلب
  8  7        6  5L  ٤()). ملن كان له عقل: قال غري واحد من السلف(  

بيان كونه : صلة العقل ملوضوع الفصل هو وبعد هذه املقدمة املهمة ملوضوع العقل؛ فإنَّ
 .ا ملعرفة العام املراد به اخلصوصطريقً

 

 

                                 
  ). ٣٠/١٨(تاج العروس للزبيدي  )١(
 ).٩/٢٨٦(جمموع  الفتاوى  البن تيمية  )٢(
، شرح الكوكب املنري البن النجار )٥٠٠ص(، املسودة آلل تيمية )٩/٣٠٣(جمموع الفتاوى البن تيمية  )٣(

)١/٨٣ .(  
 ). ٦١٢ص(التبيان يف أميان القرآن   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٣٧ 

من خمصصات العموم املنفصلة فتكلموا عن ا ن عن العقل باعتباره خمصصوتكلم األصولي
 :جواز التخصيص به قال الزركشي

 ))ا كانجيوز التخصيص بدليل العقل ضروري، كتخصيص قوله تعاىل :ا فاألولأو نظري: 
 Mb  a  `   _ L فإنـ ا نعلم بالضرورة أن  :والثـاين  ،ا لنفسـه ه ليس خالقً

لعـدم   ؛وانـون  ،ا خنصص الطفلاآلية فإنM   ~  }  |L  كتخصيص قوله تعاىل 
 )١(.)) فهمهما اخلطاب

كما هو باحلس - )٢(العلماء التخصيص بالعقل وهو ظاهر كالم الشافعي  وقد منع بعض
أن تكون من العام املراد به اخلصوص ال من العـام   األمثلة السابقة إمنا يصح وقالوا بأنَّ -

 دخوله يف لفظ العام، وبني خروجه بعد أنْ بني عدم فرق((  هناك املخصوص؛ وذلك ألنَّ
 .  ل العام املخصوصاملراد به اخلصوص، والثاين من قبياألول من قبيل العام  فإنَّ )٣()). دخل

إذ مقتضى ما يدل عليه العقل ثابت أن النزاع يف ذلك لفظي  )٤(قل عن بعض العلماءوقد ن
ص هـو  املخص ؛ ألنَّااليسميه ختصيصفالبعض لكن اخلالف يف تسميته ختصيصا، ؛ إمجاعا

  )٥(.املؤثر يف التخصيص، وهو اإلرادة ال العقل

 

 

 

 
                                 

 ). ٢/٤٩٠(البحر احمليط   )١(
 ). ٥٣ص(الرسالة   )٢(
 ). ٣/٢٨٠(شرح الكوكب املنري البن النجار   )٣(

والتاج ووافقهم القرايف،  ،وإلكيا الطربي ،اجلويين، وابن القشريي، والغزايل وأبواملعايلأبو بكر الباقالين، : هم)  ٤(
  ). ٦/٢٦٤١(التحبري شرح التحرير للمرداوي : ينظر. السبكي

 ). ١/٣٨٤(إرشاد الفحول للشوكاين   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٣٨ 

أبو منصور : قد نقل اإلمجاع على صحة داللة العقل على خروج شيء عن حكم العمومل
 : حيث قال )١()٤٢٩ت(البغدادي 

واختلفوا يف خروج شيء عن حكم العموم، على صحة داللة العقل على إم أمجعوا  ((
  )٢(.)) تسميته ختصيصا

ا ماكان األمر فإنَّوأي از كما هو طريق يف الداللة على  العقل طريقيف الداللة على ا
 . احلقيقة

 :قال عبدالقاهر اجلرجاين

 ،ااز يف مقابلة احلقيقة فما كان طريقاً يف أحدمها من لغة أنَّ :وههنا نكتة جامعة وهي ((
طريق احلقيقة يف إثبات الفعل  وكذلك إذا علمت أنَّ... يق يف اآلخرأو عقل فهو طر

 )٣()). إىل ااز فيه ه أيضاً الطريقتعلم أن العقل فينبغي أنْ :للشيء هو

العقل كما هو طريق يف معرفة احلقيقة فكذلك هو يف ااز والعام املراد به  فنعلم أنَّ
 .  اخلصوص من ااز

 

 

 

                                 
الشافعية، صاحب التصانيف البديعة، نزيل بن حممد التميمي البغدادي، أحد أعالم  عبدالقاهر بن طاهر)  ١(

ا من الفنون، وكان من أكرب تالمذته أبو خراسان، أخذ عنه أكثر أهلها، وكان يدرس يف سبعة عشر فن
وابتهج أهلها به إىل  ،خرج من نيسابور يف فتنة التركمان إىل إسفرايني ،إسحاق اإلسفرائيين، وإمام احلرمني

، طبقات )١/٢١٢(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  . حىت مات احلد الذي ال يوصف فلم يبق إال يسرياً
 ).١٧/٥٧٢(، سري أعالم النبالء للذهيب )٥/١٣٦(الشافعية الكربى للسبكي 

لى سبب خالفهم ، ولإلطالع ع)١/٣٨٤(، إرشاد الفحول للشوكاين )٢/٤٩٢(البحر احمليط للزركشي   )٢(
 ).٦/٢٦٤١(التحبري شرح التحرير للمرداوي :  وحجج كل فريق فينظر

 ). ٤١١ص(أسرار البالغة   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٣٩ 

 . ]١٠١: األنعام[  M  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ   Ø  ×L : يف قوله تعاىل

 :        قال القرطيب

 وال غـريه مـن   ،وال يدخل يف ذلك كالمه ،خلق العامل :عموم معناه اخلصوص؛ أي ((
 )١()).صفات ذاته 

احلذف يدل على العموم قال الشوكاين معنا أنَّ وقد مر: 

 )٢(.)) مل يذكره أهل األصول العموم، وإنْفينبغي أن يكون ذلك من أقسام  ((

دليل العقل قال سـعد الـدين   : واحلذف البد له من دليل يدل على احملذوف، ومن ذلك
 :يف اختصار شرحه )٣()٧٩٣ت( التفتازاين

على احلذف  :أي )ن يدل العقل عليهأ :دلته كثرية منهاأو(مث احلذف البد له من دليل  ((
 فالعقل دلَّ  M  $  #  "  !L ظهر على تعيني احملذوف حنو واملقصود األ(

 )٤()). عيانفعال دون األما تتعلق باألنإحكام الشرعية ا إذ األهنا حذفً نَّأعلى 

 بيان أنَّ: املراد هو أنَّ إالَّ )٥(كانت مسألة تعلق احلكم من املسائل غري املتفق عليها؛ وإنْ
يف معرفة العام املراد به اخلصوص العقل طريق. 

 . ]٩٧: آل عمران[ M  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |L : يف قوله تعاىل

 

                                 
 ).٨/٤٨١(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 ). ١/٣٣١(إرشاد الفحول   )٢(
 وأقام) خراسان بالد من( بتفتازان ولد، واملنطق والبيان العربية أئمة من، التفتازاين اهللا عبد بن عمر بن مسعود)  ٣(

بغية الوعاة . ، وله مصنفات كثريةسرخس يف ودفن فيها، فتوىف مسرقند، إىل تيمورلنك وأبعده بسرخس،
 ).٦/٣١٩( ، شذرات الذهب البن العماد)٢/٢٨٥(للسيوطي 

 .كليهما للتفتازاين)١/٢٧٨(، شرح التلويح على التنقيح )١٧٥ص(خمتصر  املعاين   )٤(
 ).١/٩٢(احمليط للزركشي البحر : ينظر  )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٤٠ 

 :قال أبو حيان األندلسي

 ، فيشعر بأنM|Lَّ : ذلك بقوله ، إذ جاءلَّت هذه اآلية على تأكيد فرض احلجود(( 
بلفظ  M ~ L ـمتعلقاً ب، وجاء ستعالء، وجاء بعلى الدالة على اإلذلك له تعاىل

 )١(.))ليكون من وجب عليه ذكر مرتني  ؛كان املراد منه اخلصوص العموم وإنْ

  )٢(.العقل: على العموم املراد به اخلصوص يف اآلية هو فالذي دلَّ

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
 ). ٣/١١(البحر احمليط   )١(
، شرح الكوكب )٦/٢٦٤٠(، التحبري شرح التحرير للمرداوي )١/٣٨٣(إرشاد الفحول للشوكاين : ينظر  )٢(

 ). ٣/٢٨٠(املنري البن النجار 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٤١ 

 
  

 :شروط اعتبار العام املراد به اخلصوص: الفصل اخلامس
 .اللفظ من ألفاظ العمومكون : املبحث األول

 .إرادة اخلصوص قبل التلفظ بالعموم: املبحث الثاني
وجود القرينة الدالة على إرادة : املبحث الثالث

 .اخلصوص
سالمة داللة العام املراد به اخلصوص من  : املبحث الرابع

 .عارض شرعي



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٤٢ 

 : ز
ا البد لتلك املعرفة شروطً عرف ا العام املراد به اخلصوص فإنَّعرفنا الطرق اليت ي بعد أنْ

ا اليصح أن نطلق على لفظوأن تتحقق حىت يصح اعتبار العام املراد به اخلصوص، وبدو 
بأنبه اخلصوص ه عام مراد. 

يف استنباطها، وإبرازها يف موضوع مستقل، ومل يسبقين         هذه الشروط قد اجتهدت إنَّ
ما كان مستقل، وإن عام املراد به اخلصوص بوجهم عن شروط التكلَّ نم -فيما أعلم  -

تناول من تكلم عن هذا املوضوع يف ثنايا حديثه عن تعريف العام، ومنه العام املراد به 
ن معىن الشرط لغةًاخلصوص، فقبل الشروع يف بيان الشروط حيسن أن أبي اواصطالح: 

رط لغةالش:  

مة، وما قارب ذلك من م وعالَلَصل يدل على عالشني والراء والطاء أ: (( قال ابن فارس
ومجعه -كان بسكون الراء  إنْ -إلزام الشيء، والتزامه، : يكون مبعىن: وقيل )١(،))م لَع :
شروط، والشمبعىن -بالتحريك  -ط ر :مة، ومجعه أَالَالعش٢(.اطٌر(  

الشارط  اصطالح:  

والشرط يف  )٣(،وال عدم لذاته ،وجود، وال يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدمهو 
العام املراد به اخلصوص يلزم من عدمه عدم وجود العام املراد به اخلصوص، وال يلزم من 

 .  وجوده، وجود العام املراد به اخلصوص

 

                                 
 ). ٥٣٣ص(معجم مقاييس اللغة   )١(
، احملكم واحمليط األعظم البن )٦٢٠ص(للفريوزآبادي ، القاموس احمليط )١٩/٤٠٤(تاج العروس للزبيدي   )٢(

 ).٣/١١٣٦(، الصحاح للجوهري )٨/١٣(سيده 
، شرح الكوكب املنري البن النجار )٣/١٠٦٧(، التحبريشرح التحرير للمرداوي )١/١٠٦(الفروق للقرايف   )٣(

)١/٤٥٢ .( 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٤٣ 

 املبحث األول

  كون اللفظ من ألفاظ العموم

يكون لفظه من ألفاظ  أول الشروط يف صحة اعتبار العام املراد به اخلصوص هو أنْ إنَّ
 .صيغ العموم: العموم، وألفاظ العموم هي مايعرب عنه بالصيغ أي

 املراد بالعموم هنا هو عموم الشمول ال عموم الصالحية، وفرق بني املصطلحني فإنَّ إنَّ
ا عموم الصالحية فهو عموم الشمول هو ما استقر عليه مصطلح العموم عند العلماء، أم

 .املعروف عند اللغويني بالبدل، وعند األصوليني باملطلق

العقد املنظوم يف ( ه، وقد مجعها اإلمام القرايف يف كتابه وصيغ ختص للعموم ألفاظٌ إنَّ
مث  )١(لعموم وصيغه إىل حنو مئتني ومخسني صيغة،ه أللفاظ اعموبلغ ج) اخلصوص والعموم 

تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ  العموم ( يف كتابه  )٢()٧٦١ت(ئي الَجاء بعده احلافظ الع( ،
مما اتفق عليه أئمة النحاة، ومجهور  )٣(ا من ألفاظ العموما وعشرين لفظًفذكر أربع

يف بيان ما اختلف فيه من  األصوليني، وعقب على القرايف يف بعضها، مث عقد فصالً
ها باملشتقات ه من ألفاظ العموم، وقد عددتل إليه أند يف آخر كتابه ما توصروس )٤(الصيغ،

٥(.ا من ألفاظ العمومولفظً ا وسبعني صيغةًمن الصيغ مبا يقارب أربع(  

 

 

                                 
 ).١/٣٥١(العقد املنظوم   )١(
وتعلم ولد ، حمدث، فاضل، حباث: صالح الدينالدمشقي، أبو سعيد،  بن عبد اهللا العالئي خليل بن كيكلدي  )٢(

، )٢/٣٢١(األعالم للزركلي   .اا يف الصالحية فتويف مث أقام يف القدس مدرس، يف دمشق، ورحل رحلة طويلة
 ).٦/١٩٠(، شذرات الذهب البن العماد )٣/٩١(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

 
  ). ٤٤٢ص -٢٥٠ص(لقيح الفهوم ت )٣(
 ).٤٦١ص(املصدر السابق   )٤(
 ).٤٦٧ص(املصدر السابق   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٤٤ 

يكون من ألفاظ العموم،  اللفظ يف العام املراد به اخلصوص البد وأنْ اكان األمر فإنَّم وأياً
و اللفظ يف العام املراد به اخلصوص غالبموصوالً فة للجنس، أو امساًا ما يكون بأل املعر ،

ل، جنس مضاف، أو بصيغة كُ ا، أو اسما مضافً، أو مجعيف سياق النفي، أو فعالً أو نكرةً
 .فهي ال خترج يف  الغالب عن هذه الصيغ، وهي معروفة مشهورة

ا عدم دخول غري اللفظ مطلقً: ا؛ يفهم من ذلكون الصيغة البد وأن تكون لفظًك إنَّ
؛ لكوا أصالً هذه األمور اليؤخذ منها عموم كالفعل، والقياس، واملفهوم، واإلشارة فإنَّ

لفظ، واليدخل كذلك اللفظ املهمل غري مستعمل غري. 

ا يكون مستغرقً البد وأنْللعام املراد به اخلصوص؛ بل  يكون صيغةً لفظ وليس كلُّ
ر، والنكرة يف سياق اإلثبات، م، واملضملَالع: ا بال حصر فيخرج بذلكا مشولياستغراقً

ها ال تفيد االستغراق الشمويل، وال تصلح أن تكون صيغة واملطلق، وأمساء العدد فهذه كلُّ
 . للعام

ا اخلصوص،  هالقد ذكر بعض املفسرين يف بعض األلفاظ يف القرآن الكرمي أن عامة مراد
ن أنَّوعند التحقيق تبي قْصحيح، والعلة يف ذلك فَ ذلك غرياللفظ ليس  هذا الشرط؛ ألنَّ د
 . من ألفاظ العموم

 .]٦٠: األنفال[ M  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L : ففي قوله تعاىل

خصوص الرمي، يء اخلرب بـذلك  : املراد من عموم القوة هنا إنَّ: هناك من قال جند أنَّ
يف اآلية نكرة يف سياق اإلثبات،   M ® ¬L            لفظ بينما جند أنَّ )١(غعن رسول اهللا 

وهي ليست من ألفاظ العموم، فال يصح حينئذ عها من العام املراد به اخلصوص؛ بل من د
 .ةوالقُ لفظُ املطلق الذي يصلح لكل مايصدق عليه

 

 
                                 

 ).٣/٢٥٥(، زاد املسري البن اجلوزي )١٤/٣٧(جامع البيان للطربي : ينظر  )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٤٥ 

 :قال الطربي

، وقد عم اهللا ، معىن دون معىن من معاين القوة) ةوالقُ( بـ ىنع: يقال وجه ألنْ وال ((
      : قد بين أن ذلك مراد به اخلصوص بقوله غرسول اهللا  فإنَّ: قال قائل فإنْ، األمر ا

كان قد جاء بذلك، فليس يف اخلرب ما يدلّ  اخلرب، وإنْ إنَّ: قيل له ،))أال إن القوة الرمي(( 
  الرمي أحد معاين  على أنه مراد ا الرمي خاصة، دون سائر معاين القوة عليهم، فإنَّ

  )١()). القوة

 .]٥٢: البقرة[ M  R  Q  P  O  N  ML : ويف قوله تعاىل

: يقتلوا أنفسـهم أي  بأنْ ÷يف قصة توبة بين إسرائيل ملا اختذوا العجل فأمرهم موسى 
بعضهم البعض التـرك  : ه إن كان معىن العفو يف اآلية مبعـىن ذكر أبو حيان األندلسي  أن

ما كـان  العفو إن ألنَّيف املعىن؛  ةٌة يف اللفظ خاصعامM O L لفظة  والتسهيل؛ فإنَّ
  )٢(.عمن بقي منهم

ـ حرف اجلر سواء أضيف، أو مل ي ليست من ألفاظ العموم فإنَّ M O Lولفظة  ف ض
ال يفيد العموم، وكذلك الضمري املتصل به ال يفيد العموم؛ ألنه ليس من صيكما مر  -ه غ

 . -معنا 

 . ]١١٧: البقرة[ M  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªL : ويف قوله تعاىل

جاءت نكرة يف سياق اإلثبات، وهي ليست مـن صـيغ العمـوم      M ¬ Lلفظة  إنَّ
ها بأن: يقال ؛ فإذا كان كذلك فال يصح أنْ)املطلق(للعموم الصالحي  الشمويل؛ بل صيغةً

  )٣(.عامة مراد ا اخلصوص يف املوجود دون املعدوم
     

                                 
 ).١٤/٣٧(جامع  البيان   )١(
 ).١/٣٥٩(البحر احمليط   )٢(
 ). ٢/٥٤٥(جامع  البيان   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٤٦ 

يكون اللفظ من ألفاظ  أنْ: من شروط صحة القول بالعام املراد به اخلصوص فإنَّ :وأخرياً
وصيغ العموم الشمويل، وأن القول يف لفظ ه عام مراد به اخلصوص اليصح إذا مل يكن أن

 . كذلك

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٤٧ 

 املبحث الثاين
 إرادة اخلصوص قبل التلفظ بالعموم

إرادة اخلصوص قبل التلفظ بالعموم هي مما يتميز به العام املراد به اخلصوص عن العام  إنَّ
 املخصوص، والبد من هذه اإلرادة حىت يصح اعتبار العام املراد به اخلصوص، وكذلك فإنَّ

إرادة اخلصوص يف العام املراد به اخلصوص تفترق عن اإلرادة يف العام املخصوص من 
ما هي من  حيث الداللة، يف العام املراد به اخلصوص إن البعض اآلخر عدم إرادة حيث أنَّ

كما مر  -فعدم إرادة البعض اآلخر فيه إمنا هي من حيث احلكم  ا يف العام املخصوصأم
 .-معنا 

ل اللفظ كما قال تاج الدين السبكي تكون مقارنة ألو وهذه اإلرادة شرطها أنْ
 :)١()٧٧١ت(

وال  ،ل اللفظتكون مقارنة ألو أنْ -على ما ظهر لنا  -وشرط اإلرادة يف هذا النوع  ((
واستعماله يف  ،ىل غريهإاملقصود فيها نقل اللفظ عن معناه  ألنَّ ؛يكتفي بطرياا يف أثنائه

 )٢()). غري موضوعه

فاملخصوص  )٣(إرادة استعمال ال إرادة إخراج: اإلرادة يف العام املراد به اخلصوص هي إنَّ
يف اللفظ العام املراد به اخلصوص مل يدخل حىت خيرج بالتخصيص؛ بل أريد من اللفظ 

 .العام هذا اخلصوص ابتداًء

 

                                 
 قاضي القضاة: أبو نصر إىل سبك من أعمال املنوفية مبصر بةنس بن عبد الكايف السبكي عبد الوهاب بن علي )١(

 تعصب عليه شيوخ عصره فاموه بالكفر واستحالل شرب اخلمر، وأتوا به مقيداً ،كان طلق اللسان، قوي احلجة
األعالم للزركلي  .مصنفات جليلةوله ، ، وعاد إىل دمشق، فتويف بالطاعونمث أفرج عنه، من الشام إىل مصر مغلوالً

 ). ٣/١٠٤(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )٦/٢٢١(، شذرات الذهب البن العماد )٤/١٨٤(
 
 ). ٢/١٣٢(اإلاج   )٢(
 ). ٢/٤٠١(البحر احمليط للزركشي   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٤٨ 

إذا علم ذلك فقد وجد من املفسرين من عد ا اخلصوص، بعض األلفاظ بأن ها عامة مراد
اعتبار العام املراد وهي من العام املخصوص، والسبب يف ذلك هو غياب هذا الشرط يف 

 .به اخلصوص

 . ]٢٢٨: البقرة[ ML  K  J     I  H L : ففي قوله تعاىل

 : قال القرطيب

 )١()). واملطلقات لفظ عموم، واملراد به اخلصوص يف املدخول ن ((

لداللة  )٢(املطلقات ذوات القروء؛ هن -على قول  -املراد من عموم املطلقات يف اآلية  إنَّ
: نوعـان  يت حيضن، وهنالقروء الالَّ املطلقات ذوات ل لفظُمشسياق اآلية على ذلك، فَ

مراد به خصوص  هذا اللفظ عام املدخول ا، واليت مل يدخل ا، فالقرطيب  قد حكم بأنَّ
:  املطلقات املدخول ن دون غري املدخول ن، وداللته على هذه اإلرادة قوله تعـــاىل 

 M  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q

b  a  `  _  ^ L ]٤٩: ألحزابا[ . 

إرادة املدخول ن من عموم املطلقات يف آية البقرة إرادة اسـتعمال ال   يلزم على هذا أنَّ
ل اللفظ، والطريق يف معرفة تكون هذه اإلرادة مقارنة ألو إرادة إخراج، ويلزم كذلك أنْ

غري ممكن، وليس إليه سبيل؛ وعليه  ذلك اخلصوص قبل التكلم بآية البقرة طريقإرادة اهللا ل
اليساعد عليه دليل، وال تعضده حجـة؛ بـل    ه عام مراد به اخلصوص قولٌالقول بأن فإنَّ

 عموم املطلقات ذوات له حظ من النظر حيث أنَّ هذا من العام املخصوص قولٌ القول بأنَّ

 

 

                                 
 ).٤/٣٥(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 ).٢/٣٨٩(التحرير والتنوير البن عاشور   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٤٩ 

منهن املطلقة غري مدخول ا مبخصص منفصل  صه قد خروء، وأنالقروء عدن ثالثة ق 
 .  هي آية األحزاب املتقدمة

 : -يف حديثه عن هذه اآلية  –قال الطاهر بن عاشور  

من  خمصوصات ، فهنطلقات قبل البناء من ذوات القروءإالّ أنها خيرج عن داللتها امل((  
MS  R  Q    Y      X  W  V  U  T : هذا العموم بقوله تعاىل 

b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z L ]فهي يف ذلـك    ]٤٩: ألحزابا
 )١(.))عام خمصوص مبخصص منفصل 

 . ]٢٢١: لبقرةا[  MF  E  D  C  B L : ويف قوله تعاىل

هذه اآلية عامة مراد ا اخلصوص يف غري نساء أهل الكتاب،  يف بعض األقوال يف اآلية أنَّ
ا غريهـن قـال   فنساء أهل الكتاب غري داخالت يف عموم لفظ املشركات، وإن ما املراد

 :الطربي

بل أنزلت هذه اآلية مرادا حبكمها مشركات العرب، مل ينسـخ منـها   : وقال آخرون ((
  )٢(.)) رها، خاص تأويلهاشيء ومل يستثن، وإمنا هي آية عام ظاه

استعمال لفظ العموم يف بعض مايتناوله، وليس إرادة  اإلرادة على هذا القول إرادةُ إنَّ
ا إخراج بعض مدلوله، فاإلرادة على هذا صحيحة، أما العلم بإرادة اهللا يف اآلية بكو

على تلك اإلرادة  سابقة على التكلم ذا العموم فليس عليه دليل، وليس هناك قرينة تدل
 السابقة كيف وسورة املائدة متأخرة يف النزول عن آية البقرة؟ 

 

 

                                 
 ). ٢/٣٨٩(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٤/٣٦٣(جامع البيان   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٥٠ 

ا يف صحة د شرطًقَه فَاآلية عامة مراد ا اخلصوص قول مرجوح؛ ألن وعليه فالقول بأنَّ
 . اعتبار العام املراد به اخلصوص

|    |    | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٥١ 

 املبحث الثالث
 الدالة على إرادة اخلصوصوجود القرينة 

عرف إال بوجود القرينة الدالة على ذلك، والعام املراد به اخلصوص إرادة اخلصوص ال ت إنَّ
 .-معنا  ركما م -ماكان كذلك إال بوجود القرينة اليت صرفته من احلقيقة إىل ااز 

 : القرينة يف اللغةأما 

 :فقد قال ابن فارس

أحدمها يدل على مجع شيء إىل شيء، واآلخر : أصالن صحيحانالقاف والراء والنون (( 
 . واملراد هو األول )١(،))شيء ينتأ بقوة وشدة 

ومنه يقال حلليلة  )٢(، وقد اقترن الشيئان وتقارنا،فَعيلة مبعىن مفعولة من االقتران :والقرينة
متصاحبون، ومتالزمون يف هم ن؛ ألنرقَ: قرينته، وللجيل الذي يعيش يف زمن معني: الرجل
 )٣(.الزمن

 : القرينة يف اإلصطالح

 )٤()).عن املراد ال بالوضع  حوضما ي: (( قال الكفوي

ه يشمل القرائن اللفظية، واملعنوية، وهذا التعريف أقرب التعاريف ملصطلح القرينة؛ ألن
 )٥(.واحلسية

 

                                 
 ). ٨٥٢ص(معجم مقاييس اللغة   )١(
 . طبعة وزارة املعارف) ٣٦١١ص(لسان العرب البن منظور   )٢(
، القاموس احمليط للفريوزآبادي )٦/٣٤٦(، احملكم البن سيده )٦/٢١٧٩(الصحاح للجوهري : ينظر  )٣(

 ). ١١٢٨ص(
 ). ٧٣٤ص(الكليات   )٤(
  ).٧٧٧ص(املطعين . ااز د )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٥٢ 

منع إرادة املعىن األصلي؛ : العام املراد به اخلصوص هي: وظيفة القرينة يف ااز ومنه إنَّ
الكالم  دمت القرينة فإنَّه إذا عألن)١(ليزول اللبس من الكالم، والبيان يقتضي ذلك الزوال؛

ام؛ وألجل يكون مبهماز فال يوجد األمر الذي يزيل هذا اللبس واإلا بني احلقيقة وا
 لك فقد اختلف أهل البيان يف القرينة هل هي شرط حتقق يف ااز، أو ركن فيه ؟ ذ

 :قال الدكتور املطعين

 ))٢()).ها شرط حتقق ال ركن واخلالف واقع يف هذا، واألقرب إىل الصواب أن(   

 :وللقرينة املانعة من إرادة املعىن األصلي قسمان

  .قرينة لفظية هلا صورة يف الكالم: األول

قرينة معنوية حالية ال صورة هلا يف الكالم، وإمنا تدرك من األحوال اليت عليها : الثاين
  )٣(.املتكلم

لم هذا فال بد من وجود القرينة الدالة على تلك اإلرادة للخصوص، وهذه القرينة من إذا ع
العام  األصوليني قرينةَ بعض تكون مانعة من إرادة املعىن األصلي، وقد خص شرطها أنْ

 معنوية ال لفظية، وقد مر معنا أنَّ: أي )٤(تكون قرينته قرينة عقلية املراد به اخلصوص بأنْ
ها قد تكون عقلية فقد تكون لفظية؛ فال ختتص فقط قرينة العام املراد به اخلصوص كما أن

 .   بالقرينة العقلية، وإن كانت هي األغلب

 

 

                                 
 ). ٧٧٩ص(املطعين . ااز د  )١(
 ). ١٠٨٤ص(املصدر السابق   )٢(
 ).  ٧١ص(، البالغة الواضحة )٧٨٣ص(املصدر السابق   )٣(
   ). ٣/١٦٦(، شرح الكوكب )٥/٢٣٧٨(التحبري شرح التحرير : ينظر )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٥٣ 

ومل  )١(ا، ومنه العام املراد به اخلصوص البد منه،اشتراط وجود القرينة يف ااز عموم إنَّ
 .ا، وقد تقدم اجلواب عن ذلكينكرها إال من أنكر ااز مطلقً

لوا هذا الشرط عند قوهلم بالعموم املراد به اخلصوص يف بعض اآليات فغاملفسرين مل ي إنَّ
ــاىل  ــه تع ــي قول                   M   |  {  z  ¤  £  ¢  ¡  �~  } : فف

¥L  ]يقول ابن عاشور ]٢٣٣: البقرة: 

))        MzL وهو هنا مراد به خصوص الوالدات من ه مجع معرف بالالمعام ألن ،

M  J     I  H : نة سياق اآلي اليت قبلها من قولـه املطلقات بقري

L  K L  ]للداللة علـى احتـاد    ؛بالعطفولذلك وصلت هذه اجلملة ، ]٢٢٨: البقرة
 )٢()). السياق

إرادة خصوص الوالدات املطلقات من عموم الوالدات يف اآلية دل عليه قرينة السياق،  إنَّ
فلوال هذه القرينة لكان العموم يف الوالدات على حقيقته يف الشمول جلميـع الوالـدات   

 . املطلقات منهن، وغري املطلقات

خلصوص يف اللفظ العام البد وأن تدل عليه القرينة، فإذا كان إرادة ا هي أنَّ :واخلالصة
غري  هناك قول بالعموم املراد به اخلصوص من دون قرينة تدل على تلك اإلرادة؛ فهو قولٌ

 . صحيح

|    |    | 
 
 
 
 

                                 
 ).١٦ص(من علم األصول البن عثيمني  ، األصول)١/٦٧(إرشاد الفحول   )١(
 ). ٢/٤٢٩(التحرير والتنوير   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٥٤ 

 املبحث  الرابع

 من عارض شرعيداللة العام املراد به اخلصوص  سالمة

ه مراد به اخلصوص صحة القول بأن الشروط السابقة إذا توافرت يف اللفظ العام فإنَّ إنَّ
يكون هناك عارض يف الشرع يعارض داللة العام  تتوقف على توفر هذا الشرط، وهو أالَّ

 .املراد به اخلصوص

ال الشرع  هو املعيار يف صحة قبول األقو السبب يف اشتراط عدم معارضة الشرع؛ ألنَّ إنَّ
 . ماجاء به الشرع فال يقبل من صاحبه خالف قولٌ فإنْ

ض الشرعي لداللة العام املراد به اخلصوص جنده ال عند التأمل املنطقي يف تقسيم املعارِ إنَّ
 :خيلو من ثالث حاالت

 .أن يؤيده الشرع :األوىل

 .أن يعارضه الشرع :ةالثاني

 .أال يؤيده وال يعارضه :ةالثالث

 ، وإنْا ومقبوالًصحيح ه يعد قوالًالشرع هذا القول بالعام املراد به اخلصوص؛ فإند أي فإنْ
عارض الشرع هذا القول بالعام املراد به اخلصوص فهذه املعارضة ال ختلو من ثالث 

 :حاالت

 .أن يكون املعارض أرجح من القول بالعام املراد به اخلصوص :األوىل

 .ا للقول بالعام املراد به اخلصوصأن يكون املعارض مساوي :الثانية

 .ا بالنسبة للقول بالعام املراد به اخلصوصأن يكون املعارض مرجوح :الثالثة

 

 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٥٥ 

القول بالعام املراد به اخلصوص يف  فإن كان املعارض للعام املراد به اخلصوص أرجح؛ فإنَّ
ه ا؛ فإنمساوي كان املعارض للعام املراد به اخلصوص اآلية غري صحيح وال مقبول، وإنْ

يا، عمل باملرجحات للترجيح، ويعد القول بالعام املراد به اخلصوص يف هذه احلالة صحيح
ا؛ فالقول بالعام املراد به اخلصوص كان املعارض للعام املراد به اخلصوص مرجوح وإنْ

 . صحيح ومقبول

أما إذا مل يبالعام املراد به اخل ومل يعارض القولَ ؤيد الشرعه قول صحيح صوص؛ فإن
 .ومقبول

هذا التقسيم املنطقي استفدته من تقسيم األصوليني للمعارض الشرعي مع األحكام  إنَّ
وال يعين بالضرورة تطابق األمثلة اليت أذكرها على كل حالة من احلاالت من  )١(املستنبطة،

 .  كل اجلوانب؛ بل قد يتخلف املثال يف بعض جوانبه، وإمنا أردت التنبيه على التأصيل

ا تفصيل هذه احلاالت فكما يليأم: 

 :القول بالعام املراد به اخلصوص أن يؤيد الشرع: األوىل

من الكتاب، أو السنة، أو إمجاع األمة صحة داللة العام املراد به  يلٌدل يؤيد وذلك بأنْ
 :اخلصوص، ومثال هذه احلالة

   . ]٥٧: الكھف[ M  y  x  w  v  u  t  s  rL : يف قوله تعاىل

، وهو من طبع اهللا على وهذا من العام واملراد به اخلصوص: (( أبوحيان األندلسي قال
 )٢()). وآمنوا ،كثري من الكفرة ىوقضى عليه باملوافاة على الكفر إذ قد اهتد ،قلبه

 

 

                                 
 ).٢٤٨ص(فهد الوهيب . منهج اإلستنباط من القرآن الكرمي د  )١(
 ).٦/١٣٢(البحر احمليط   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٥٦ 

م عليه دخول على قلبه، وحت املراد من العموم خصوص من طبع اُهللا هذا القول بأنَّ إنَّ
اية اإلنسان الن ار قد جاء مايؤيده من نصوص الشرع يف إثبات القدر الذي يتضمن كتابة

 عن ئلسأنه  ،ط اخلطاب بن عمر ما جاء عن: فمن ذلك )١(أو يف النار،أيف اجلنة هو، 
: عمر فقال ]١٧٢: األعراف[ M  =  <  ;  :  9  8  7  6L  اآلية، هذه

 مسح مث آدم، خلق أل اهللا إن ((: غ اهللا رسول فقال عنها، ئلس غ اهللا رسول مسعت
       يعملون، اجلنة أهل وبعمل ،للجنة هؤالء خلقت: فقال ذرية، منه فاستخرج بيمينه، ظهره

          النار أهل وبعمل ،للنار هؤالء خلقت: فقال ذرية، منه فاستخرج ظهره مسح مث
 أل اهللا إنَّ ((: غ اهللا رسول فقال  العمل؟ ففيم اهللا، رسول يا: رجل فقال )) يعملون

 اجلنة أهل أعمال من عمل على ميوت حىت اجلنة أهل بعمل استعمله للجنة العبد خلق إذا
 من عمل على ميوت حىت النار أهل بعمل استعمله للنار العبد خلق وإذا اجلنة، به فيدخله
  )٢()).النار به لهخدفي ارالن أهل أعمال

 : يعارض الشرع القول بالعام املراد به اخلصوص أنْ: الثانية

من الكتاب، أو السنة، أو  اا قطعيبالعام املراد به اخلصوص نص خيالف القولُ وذلك بأنْ
 :ا من أصول الدين، وهذه املعارضة تنقسم إىل ثالث أقسامكلي اإلمجاع، أو أصالً

 :أن يكون املعارض أرجح من القول بالعام املراد به اخلصوص: األول

         Mcb  a  `   _    L : ما قالته املعتزلة يف قوله تعاىل: ومثال هذه احلالة
     .]٦٢: الزمر[
 

 

                                 
، اإلبانة )٢/٥٨٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي : ينظر يف ذكر األدلة الكثرية على ذلك  )١(

 ).  ١٢٣ص(، السنة لعبداهللا بن أمحد بن حنبل )١٥٥ص(عن أصول الديانة أليب احلسن األشعري  
، وقال األلباين يف صحيح )٤٦٧١(برقم ) ٥/٢٢٩(أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب السنة باب يف القدر   )٢(

 . صحيح): ٤٧٠٣ص( برقم ) ٣/١٤٩(سنن أيب داود 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٥٧ 

 : قال ابن قيم اجلوزي

وقد  )١()).من العام املراد به اخلاص      Mcb  a  `   _    L : قالت القدرية قوله(( 
 )٢(املراد من عموم قدرة اهللا يف اآلية خصوص أفعال العباد، أنَّ: املعتزلة يقولون مر معنا أنَّ

وبغريها من  ،]٩٦:الصافات[ M  ¨  §  ¦  ¥L : وهذا معارض بقوله تعاىل
النصوص اليت تثبت خلق اهللا تعاىل ألفعال العباد؛ فالقول بالعموم املراد به اخلصوص يف 

 .هذه اآلية قول باطل، ومردود

 : ا للقول بالعام املراد به اخلصوصأن يكون املعارض مساوي: الثاين

ض عن داللة العام املراد به املعارِ أال ختتلف داللةُ: وذلك يف الداللة على املعىن املراد مبعىن
   .]٣٨: البقرة[    M$  #  "  ! L : يف قوله تعاىل: اخلصوص، ومثال هذه احلالة

 :قال ابن عطية 

 ،إبليس ال يأتيـه هـدى   ألنَّ ؛ظاهره العموم ومعناه اخلصوص يف آدم وحواء :وقيل ((
  )٣()). ا هلماوخوطبا بلفظ اجلمع تشريفً

آدم : املـراد مهـا   بأنَّ ]١٢٣: طھ[ M ¯ ²   ±  ° L : وجاء يف قوله تعاىل
وحواء؛ فداللة العام املراد به اخلصوص يف آية البقرة تدل على نفس املعىن الذي تدل عليه 

 . آية طه

 .  القول بالعموم باملراد به اخلصوص يف هذه احلالة قول مقبول، وصحيح إنَّ

 

 
                                 

 ).٥٤ص(شفاء العليل   )١(
 ).١٥١ص: (ينظر  )٢(
 ).١/١٣١(احملرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٢٥٨ 

 : بالعام املراد به اخلصوصا بالنسبة للقول أن يكون املعارض مرجوح: الثالث

آيات الوعد مراد ا خصوص املؤمن احملسن، وفيمن سبق يف علم  بأنَّ: وذلك كأن يقال
آيات الوعيد مراد ا خصوص الكفرة،  اهللا تعاىل العفو عنه دون تعذيب من العصاة، وأنَّ

فيعارض هذا القول خارجي فيقول )١(ه يعذبه من العصاة،ومن سبق يف علم اهللا تعاىل أن :
املراد من عموم آيات الوعد املؤمن احملسن، واملؤمن التائب فقط؛ فإن هذه املعارضة هلذا  إنَّ

 . القول يف عموم آيات الوعد مرجوح اليقبل

فمما سبق من أقسام معارضة الشرع للقول بالعام املراد به اخلصوص يف تفسري آيات  
يف القسم الثاين، والثالث يقبل فيه القول بالعام املراد به  أنَّ: يأيت القرآن الكرمي يتضح ما

اخلصوص، أما يف القسم األول فال يقبل فيه القول بالعام املراد به اخلصوص؛ وذلك 
 .لرجحان معارضة الشرع له

 :يعارضهبالعام املراد به اخلصوص وال  القولَ أال يؤيد الشرع: احلالة الثالثة

تكون قرينته عقلية، أو حسية بشرط  ما كانت القرينة فيه غري النص كأنْوذلك يكون في
 . للشروط اليت سبق ذكرها ا يف نفسه، ومستكمالًيكون صحيح أنْ

اف [ M  p  o  n       m  lL : فمن ذلك مـا جـاء يف قولـه تعـاىل                    ]٢٥: األحق
املراد من العموم خصوص ما أمرت بتـدمريه مـن األشـياء ال كـل األشـياء                             من أنَّ

                         )٢()). ظاهره العموم ومعناه اخلصوص يف كل ما أمرت بتدمريه : ((قال ابن عطية

رد فهذا القول مل يأت دليل من الشرع يؤيده، ومل يأت دليل من الشرع يعارضه إال جم
واهللا أعلم . ا ومقبوالًداللة العقل عليه؛ فيكون هذا القول يف اآلية صحيح 

|    |    |

                                 
 ). ٥/٨١(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٥/١٠٢(احملرر الوجيز   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٥٩ 

 
  

 :أثر العام املراد به اخلصوص يف التفسري: الفصل السادس
 .قصر داللة املعىن: املبحث األول

 .قصر داللة احلكم: املبحث الثاني
 .دفع توهم التعارض بني اآليات: املبحث الثالث

 .توجيه أقوال السلف: املبحث الرابع
 .إبراز األثر البالغي: املبحث اخلامس
 .تعدد املعىن لآلية: املبحث السادس
 . التوجيه الكلي لآليات: املبحث السابع



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٦٠ 

  ز
احلديث عن أثر العام املراد به اخلصوص يف التفسري جاء بعد جتلية مفهومه، وبيان  إنَّ 

الفرق بينه وبني املصطلحات ذات العالقة، وإثبات وقوعه يف القرآن الكرمي، ويف اللغة 
العربية، و جاء بعد بيان الطرق اليت ا يعرف وإليه يتوصل، وبيان الشروط اليت  البد وأن 

 .ا مل تتطرق إىل بيان تأثريه  يف التفسري فكان هذا الفصل؛ فهذه املواضيع مجيعتتوفر فيه

ل به علـى  وهلذا يقال للطريق املستد )١(آثار،: بقية الشيء، ومجعه: ر يف اللغة يعينثَاَأل إنَّ 
M  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í : ومنه قوله تعاىل )٢(آثار،: من تقدم

Ö    Õ L ]٥٠: الروم[  . 

ما سأذكره من آثار للعام املراد به اخلصوص إمنا هي آثار على معاين القرآن الكـرمي   إنَّ  
 . وبقطع النظر عن صحة األثر من عدمه يف تأثريه على التفسري

 فمن اآلثار ما يكون تأُثريه على املعـىن تـأثرياً  : هذه اآلثار تتفاوت يف األمهية والتأثري إنَّ 
 .ن تأثريه أقل من ذلك، ومن اآلثار ما يكوكبرياً

ا يف التأثري على التفسـري  بعض هذه اآلثار قد تتداخل مع بعضها بعض وجيدر التنبه إىل أنَّ 
فقد يكون للعام املراد به اخلصوص أكثر من أثر على التفسري، فأقتصر يف إيراد املثال على 

 .   رر بعض األمثالبيان األثر دون إلغاء احتمال باقي اآلثار، وبدون استقصائها، وقد تتك

|    |    | 
 
 
 
 

                                 
  ). ١٠/١٢(تاج العروس للزبيدي  )١(
 ). ٦٢ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٦١ 

 املبحث األول

 املعىنداللة قصر 

قصر داللة املعىن يف اآلية، والذي : من أهم وأول اآلثار للعام املراد به اخلصوص، هو إنَّ 
يتفاد من منطوق تعريفه، فالعام املراد به اخلصوص أول مايؤثر يؤثر يف املعىن، وذلك س

 .بقصر داللته

M  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È : ففي قوله تعاىل

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL ]١٧٣: آل عمران[ . 

، وذلك لشهرة التمثيل به يف باب العام املراد به اخلصـوص  هذا املثال قد تكرر كثرياً إنَّ
النـاس يف   القائـل مجيـع   أنَّ: معىن اآلية يف الظاهر دون اعتبار القرائن، وخالفه هو فإنَّ

يف الظاهر؛ فجاء العام املراد بـه   التحذير من مجيع الناس، وما كان هذا املعىن لآلية مراداً
يف  طنعيم بن مسعود : القائل ر داللة معىن اآلية على معىن خاص فقيل أنَّصقَاخلصوص فَ

  )١(.التحذير من أيب سفيان وأصحابه

 «  ¼  ½    ¾  ¿  M  Â  Á  À : ويف قولــه تعــاىل 

   ÃL ]٦١: آل عمران[ . 

املدعو يف قصة املباهلة املشهورة مع نصارى جنران مجيع  هذه اآلية ظاهرها يدل على أنَّ إنَّ
 األبناء، والنساء، وأنفس الداعني فكان هذا املعىن الظاهر لآلية؛ فجاء العام املراد به

 

 

 

                                 
 ). ٩/٦٤٣(دار الفكر، تتمة األضواء لعطية سامل ) ١/٢١٧(أضواء البيان للشنقيطي   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٦٢ 

واحلسن واحلسني، وعلي  >اخلصوص فقصر داللة معىن اآلية فخص فاطمة بنت حممد  
  )١(.من عموم املعىن الظاهر شبن أيب طالب 

 M   =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3L : يف قوله تعاىل
 . ]٣٩: آل عمران[

ره بيحىي ملا سأل ربه أن يرزقه ذرية طيبة فاستجاب اهللا دعاءه، وبش ×يف قصة زكريا 
× أل( وذلك إن مل تكن   -املالئكة؛  وكان الذي بشره على ظاهر معىن اآلية مجيع (
 . ×صر داللة معىن اآلية على جربيل قَلكن جاء العام املراد به اخلصوص فَ –للعهد 

 :قال الشنقيطي

 مالعابل به بعض علماء األصول ومثَّ ،وأراد جربيل ،أطلق املالئكة: لماءقال بعض الع (( 
 )٢()). إنه أراد بعموم املالئكة خصوص جربيل: املراد به اخلصوص قائالً

MF  E  D      L  KJ      I  H   G : يف قوله تعاىل
  ML ]١٢: آل عمران[. 

األمر بالقول جلميع الكفار؛ ولكن العام املراد به اخلصوص قصر داللة  ظاهر اآلية أنَّ إنَّ
  )٣(.املعىن على بعض أفراد العموم يف اآلية فخص من الكفار بعضهم، وهم يهود بين قينقاع

 

 

 

                                 
  ). ٢/٥٠٤(البحر احمليط أليب حيان  )١(
 ). ٣/٣٦٧(أضواء البيان   )٢(
 ).٢/٤١٥(البحر احمليط أليب حيان   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٦٣ 

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  M : يف قوله تعاىل

, L ]١٧١: النساء[ . 

، ونصارى؛ مجيع أهل الكتاب يهوداً معاملعىن بدون القول بالعام املراد به اخلصوص ي إنَّ
ر داللة املعىن على النصارى دون اليهود؛ لقرينة دلت صولكن العام املراد به اخلصوص قَ

 )١(.ر ذلك على تفسري اآليةعلى ذلك فأثَّ

 .]٥٤: النساء[MA  @  ?  >  =  <   ;  :   9  L : يف قوله تعاىل

دون سائر  >جند القول بالعام املراد به اخلصوص يف هذه اآلية قد قصر داللتها على النيب 
 .ر ذلك يف تفسري معىن هذه اآليةوعليه فقد أثَّ )٢(الناس،

 M  w  v  u  t  s  r  q  p   o  nL : وكذلك يف قوله تعاىل
  ] ١٢: یونس[

قد قصـر داللـة    )٣(املراد من عموم اإلنسان خصوص اإلنسان الكافر بأنَّ: القول جند أنَّ
   . ر ذلك على تفسري اآليةاملعىن؛ فأثَّ

 ، أو ي فإنَّأمرٍ قصر داللة املعىن يكون يف اآليات اخلربية اليت ليست آيات ظ أنَّاملالح إنَّ
آيات األمر والنهي، وما يف معنامها سوف يأيت احلديث عنها يف املبحث الثاين إن شاء اهللا 

 .تعاىل

 

 

 

                                 
 ). ١٤٣ص(التسهيل البن جزي   )١(
 ).٩/٦٤٣(تتمة أضواء البيان لعطية حممد سامل   )٢(
 ). ١١/١٠٩(التحرير والتنوير البن عاشور   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٦٤ 

ا فقد يكون ا، أو راجحيكون صحيح القول بقصر داللة املعىن يف اآلية ال يلزم منه أنْ إنَّ
ذلك هذا القول بالقصر خبالف ذلك، وإمنا أردت التمثيل على ذلك؛ أما بيان الراجح من 

 .فهذا يأيت يف القسم التطبيقي لآلية بإذن اهللا تعاىل

قصر الداللة يف : يف التفسري ومن آثاره العام املراد به اخلصوص له تأثري أنَّ :اخلالصة
 . املعىن

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٦٥ 

 املبحث الثاين

  قصر داللة احلكم

على ذلك  ل العلماء بناًءيف كتاب اهللا تعاىل، وقد أص العموم يف األحكام موجود إنَّ
يف التعامل مع نصوص الشرع اليت جاءت بتلك األحكام، فالعموم يبقى على  أصوالً

عمومه حىت يأيت ماخيصصه؛ إال أنجد من األحكام ماجاء على صورة العام املراد به ه قد و
 :اكان عليه فمن ذلكاخلصوص فأثر هذا القول يف قصر داللة احلكم على م

!  "  #  $  %  &  '   )  M : ماجاء يف قوله تعـاىل 

*    )  L]٢٣٤: البقرة[ . 

يعم  ى عنها زوجها غري احلامل تعتد بالعدة املذكورة يف اآلية، فتربصها عاماملرأة املتوفَّ إنَّ
التربص يف  تربصها عن النكاح، وعن الطيب، وعن الزينة؛ ولكن ذكر بعض املفسرين أنَّ

ا بعض معـاين التـربص دون    اآلية إمنا هو عن النكاح فقط، وجعلوا حكم اآلية مراداً
وإن كان الصواب خالف ذلك؛ ولكن املراد هو التنبيه على أثر القول بالعـام   )١(مجيعه،

 .املراد به اخلصوص يف قصر داللة احلكم

 . ]١٨٧: البقرةM[  Z  Y  X  W  V L ]  :ويف قوله تعاىل

، وترجيل من ملسٍ: النهي يف اآلية عن مباشرة املعتكف للنساء تعم مجيع أنواع املباشرة إنَّ
امـا جاء القول بالعمعهن هذا هو ظاهر عموم النهي يف اآلية؛ ولكن ملَّ للشعر، وحديث 

 

 

 

                                 
 ). ٥/٨٦(جامع البيان للطربي   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٦٦ 

من معاين املباشـرة دون بـاقي    ر داللة احلكم على معىنصاملراد به اخلصوص يف اآلية قَ 
 .ر بالتايل على تفسري  اآليةفأثَّ )١(اجلماع؛: ملعاين أال وهوا

®  ¯   °  ±   M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : ويف قوله تعـاىل 
»  º     ¹ L ]١٨٠: البقرة[. 

مجيع الوالدين، ومجيع األقربني فكانت داللة احلكم تعم  معالوصية يف ظاهر هذه اآلية ت إنَّ
ر داللة احلكم يف اآلية على غـري  صاجلميع؛ لكن ملا جاء القول بالعام املراد به اخلصوص قَ

فأثر هذا القول  )٢(ين؛ ملانع الرق، أو القتل، وعلى غري الورثة من القرابةالوارثني من الوالد
 .يف تفسري هذه اآلية

 .] ٢٢٨: البقرة[ ML  K  J     I  H L : تعاىل ويف قوله

املطلقات قبل  معيت حيضن، فحكم التربص بثالثة قروء ياآلية تتحدث عن املطلقات الالَّ إنَّ
بالعام املـراد بـه    جاء القولُ الدخول، وبعد الدخول هذا مايدل عليه ظاهر اآلية؛ ولكن

هذا إذا  )٣(املدخول ن دون غري املدخول نر داللة احلكم على املطلقات صقَاخلصوص فَ
 .صح التسليم بقول ذلك

بعض آيات األحكام من العام املراد به اخلصوص،  ديف ع لقد جاء عن الشافعي أقوالٌ
 : وهي ليست كذلك على املصطلح املعروف منها

 ]. ٢٧٥: البقرة[ M  <;  :  9  8  7L : ماجاء يف قوله تعاىل

 

 

                                 
 ). ٣/٥٤٣(جامع البيان للطربي   )١(
 ). ١/٢٤٨(التركي، احملرر الوجيز البن عطية : حتقيق) ٣/٩٩(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٢(
 ). ٤/٣٥(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )١/٣٠٤(احملرر الوجيز البن عطية   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٦٧ 

 :ملاورديقال ا

 :ثالثة أقاويل M  <;  :  9  8  7L : وللشافعي يف قوله ((

وحترمي كل ربا إال ما  ،أا من العام الذي جيري على عمومه يف إباحة كل بيع :أحدها
، هل فعلى هذا اختلف يف قوله ؛وإحالل بعض الربا ،خصهما دليل من حترمي بعض البيع

        ، أو من العموم الذي أريد به اخلصوص على و من العموم الذي أريد به العمومه
  )١(... )).قولني

مفهوم العام املراد به اخلصوص عند الشافعي خيتلف عن العام املراد به اخلصوص عند  إنَّ
ن أنَّغريه من العلماء، وقد أوردت هذا؛ ألبي ها من العام قول الشافعي يف هذه اآلية أن

، /يف قصر داللة احلكم؛ وذلك للفرق بني استعماله  تأثرياملراد به اخلصوص ليس له 
  )٢(.وبني استعمال بقية العلماء هلذا املصطلح، وقد تقدم بيان ذلك

 . ]٣: المائدة[ M  $  #  "  !L : ومن آثاره كذلك ماجاء يف قوله تعاىل

ظاهر اآلية دون القول بالعام املراد به اخلصوص يفيد حترمي كل ميتة، وكل دم؛ ولكن  إنَّ
ر داللة احلكم يف اآلية على غري ما أحله اهللا صملا جاء القول بالعام املراد به اخلصوص قَ

 .ر ذلك على تفسري اآليةفأثَّ )٣(>ورسوله 
نه املفسرون يف تفاسريهم، وقد مضى العام املراد به اخلصوص ال يقتصر تأثريه على ما بي إنَّ

نوا تأثري القول ضرب األمثلة السابقة عنهم؛ بل حىت الفقهاء، واحملدثون من العلماء قد بي
 .ولكين أكتفي مبا هو عند املفسرين )٤(بالعام املراد به اخلصوص يف قصر داللة احلكم،

|    |    | 
                                 

 ). ١/٣٤٨(النكت والعيون   )١(
 ).١٠٥ص: (ينظر  )٢(
 ). ٩/٤٩٣(جامع البيان للطربي   )٣(
، فتح الباري البن )٥/٥٨(، شرح صحيح البخاري البن بطال )٢/٢٦٥(التمهيد البن عبد الرب : مثالًينظر   )٤(

 ). ٨/٥٠(، )٨/٣٨٩(، املغين البن قدامة )١/٣٥١(حجر 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٦٨ 

 املبحث الثالث

 التعارض بني اآلياتتوهم دفع 

التعارض بني آيات القرآن الكرمي ال وجود له يف احلقيقة يف كتاب اهللا، وال يف سنة  إنَّ
M    O  NM  L  K : ه اهللا عنه كتابه فقال سبحانهزذلك مما ن فإنَّ >رسوله 

  X  W  V   U  T   S  R    Q      PL ]من أشد االختالف  وإنَّ ]٨٢: النساء
 .وجود التعارض بني آيات اهللا سبحانه وتعاىل

يصرفوا الناس عن كتاب  يف قدمي الزمان، وحديثه أنْ> اهللا ورسوله  لقد حاول أعداُء
رم بإجياد وهم التعارض بني آيات اهللا؛ ليصرفوا بذلك املؤمنني عن مصدر عزهم 

قال تعاىل ،يأتيه الباطل أنْ ل حبفظه مناهللا قد تكفَّ ومتكينهم؛ ولكن : M         Z  Y  X

  lk   j    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^]  \    [
  q  p  o  n     mL ]املسلمني بالرد عليهم، وبيان  ووقف هلم علماُء]  فصلت

م احلال إىل ت م، فألفوا املصنفات يف ذلك حىت وصلزيف ادعاءامايعترض به  عِقُّو
ا، وكان للعلماء يف الرد عليهم أساليب كثرية منهااملعترضون فوضعوا هلم هنالك جواب: 

أسلوب استعمال العام املراد به اخلصوص يف الرد على توهم التعارض بني اآليات فمن 
M   ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸   ¶  µ : ذلك ماجاء يف قوله تعاىل

  À   ¿L ]٤٧: البقرة [. 

 

 

 

 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٦٩ 

، >ل أمة بين إسرائيل على أمة حممد فضكيف ي: التعارض املتوهم يف هذه اآلية هو إنَّ
 وقد جاء يف نصوص أخرى تفضيل هذه األمة على سائر األمم؟

 :يقول الطربي 

خمرج العموم، وهو يريد به  M   À   ¿   ¾  ½L :وأخرج جل ذكره قوله ((
١()). مل من كنتم بني ظهريه ويف زمانهعلى عاوإين فضلتكم : املعىن ألنَّ؛ اخصوص( 

لقد استعمل الطربي العام املراد به اخلصوص هنا؛ ليدفع به تـوهم التعـارض يف اآليـة    
 .السابقة

 . ]٢٥٦: البقرة[  MÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  ÑL : ويف قوله تعاىل

للمسلم أن خيتار مـن  ع الردة يف هذا الزمن، وأن هذه اآلية مما فرح مبفهومها من شر إنَّ
 األديان ما شاء بعد أن دخل فيه، وأسقط ا حد الردة، وما كان هذا املفهوم هلذه اآلية أنْ

العموم هنا لـيس علـى    لوال الفهم الناقص للعموم هنا؛ فإنَّ -مع سوء القصد –يكون 
 .       ظاهره لكل أحد

 :يقول الطربي

: وقال ،نزلت هذه اآلية يف خاص من الناس :وأوىل هذه األقوال بالصواب قول من قال(( 
وكل من جاء  ،واوس ،، أهل الكتابنيMÔ  Ó    Ò  Ñ L       :عىن بقوله تعاىل ذكره

 )٢(.....)) إقراره على دينه املخالف دين احلق، وأخذ اجلزية منه

 

 

 
                                 

 ).١/٢٤(جامع البيان   )١(
 ).٥/٤١٤(املصدر السابق   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٧٠ 

ه قد أكـره  أن >ه قد جاء عن النيب الطربي قد استعمل العام املراد به اخلصوص؛ ألن إنَّ
ا على اإلسالم، وقاتلهم على كفرهم، ومل يقبل منهم سوى اإلسـالم كمشـركي   أقوام

ذا األسلوب ما قد ت العرب، وكاملرتدين عن اإلسالم، فدفع الطربيوه جـود  م مـن و
 .يف هذه اآلية تعارضٍ

 M#  "     !       +   *      )    (  '  &  %  $L :ويف قوله تعاىل
 . ]٦: البقرة[

ال يؤمنون؛ ولكـن   >مجيع الكافرين الذين أنذرهم رسول اهللا  أنَّ: ظاهر العموم هنا إنَّ
قد أسـلم   >ممن أنذرهم رسول اهللا  كثرياً هذا العموم يتعارض مع احلس املشاهد، فإنَّ

املـراد مـن    هلذا التعارض الظاهر، فكان القول بأنَّ عٍوحسن إسالمه، فكان البد من دفْ
حقَّمن  عموم الكافرين خصوصه ميوت على ت عليه كلمة العذاب، وسبق يف علم اهللا أن

  )١(.كفره

 .]٢: البقرة[ M  )(  '&   %  $  #L : ويف قوله تعاىل

النكرة يف سياق النفي تفيد العموم فتعم مجيع الريب الصادر من القرآن نفسه، أو من  إنَّ
فيـه، ويف   كمن الكفار من هو يف ش الغري، وهذا األخري يف احلس املشاهد غري متأيت فإنَّ
M  p  o  n  ml  k      j  i   h : شك من كونه من عند اهللا تعاىل قال اهللا عنـهم 

 v   u  ts  r  q    x  wL ]٨: ص [ . 

 

 

 

                                 
، التحرير والتنوير البن عاشور )١/٢٨١(،اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )١/٢٥٣(جامع البيان للطربي   )١(

)١/١٨٤ .( 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٧١ 

إنَّ: ه يقالولدفع هذا التعارض املتوهم فإن به خصوص املؤمنني أي عموم النفي مراد :
اجلواب بغري ذلك أصوب على ما سيأيت بيانه؛  على أنَّ )١(الريب فيه عند املؤمنني خاصة،

وصف ما جاء عن بعض املفسرين من استخدامه هلذا املفهوم : ولكن املقصود من ذلك هو
 .يف الرد على توهم التعارض بني اآليات

 ] ٢١: المائدة[ M¡  �  ~  }   |  {         £  ¢L : ويف قوله تعاىل

يعم مجيع من مشله من بين إسرائيل الذين  M{ L : اسم اجلنس إذا أضيف يف قوله إنَّ
 قد كتب اهللا عليهم دخوهلا يف اللوح احملفوظ فكيف يكون كذلك، وقد حرم اللـه 

 عليهم دخوهلا أربعني سنة، وقد مات منهم من دخل يف اخلطاب، ومل يدخلوها ؟ 

 :جييب الطربي عن هذا اإلشكال باستعمال القول بالعام املراد به اخلصوص فيقول

فأخرج الكالم على العموم،  منهم وخلاص ،كانت مكتوبة لبعضهمقد : ولو قال قائل((  
كـان   ب ذا القولوطوكانا ممن خ ،واملراد منه اخلاص، إذ كان يوشع وكالب قد دخال

  )٢(.)) أيضا وجها صحيحا

ــاىل  ــه تع ?  @     M   H  G  F   E  D  C  B  A : يف قول

  IL] ١٥: الرعد[ . 

إذا كان معىن السجود يف اآلية على املعىن احلقيقي الشرعي من وضع اجلبهة على األرض 
ممن خلق اهللا من ال  كثرياً إذا كان ذلك كذلك فإنَّ: على ذلك وهو بناًء ه ينشأ إشكالٌفإن

 M  ¹   ¸   ¶  µ   ´  ³L : يسجد هللا كما قال سبحانه عـن بعضـهم  
 ،]٢١: االنشقاق[

 

                                 
 .ه ضعيفبأن: وتعقب هذا القول).١/٨٣(احملرر الوجيز البن عطية   )١(
 ).١٠/١٦٩(جامع البيان   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٧٢ 

              : أو يسجدون لغري اهللا كما قال سبحانه، وهو خيرب عن قالة اهلدهد يف قوم سبأ 
 M  3  2   1     0  /  .  -L ]وكذلك إبليس امتنع ]٢٤: النمل ،

!  "  #  $   %  &  ')  (  M : عن السجود وهو ممن خلقه اهللا كما قال سبحانه
  2  1  0   /  .  -  ,  +  *L ]١٢: األعراف[ فكيف يفع هذا التعارض د

 رت؟كالظاهر بني مفهوم اآلية مع غريها من اآليات اليت ذُ

إنَّ: دفع هذا التعارض باستعمال العام املراد به اخلصوص فيقالي من عموم من يف  املراد
١(.املؤمنني السماوات، ومن يف األرض خصوص(  

MÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ô     Ó  Ò : ويف قوله تعاىل

Ù  Ø×  Ö  Õ     Ý  Ü  Û  ÚL ]٥٨: اإلسراء.[ 

ا يهلكها اهللا قبل يوم القيامة، أو يعذا عذاب كل قرية البد وأنْ ظاهر هذه اآلية تفيد أنَّ إنَّ
كها مل يهلْ جد يف احلس من القرى قرىه قد وأن: وهو ظاهراً د إشكاالً، وهذا يولِّشديداً

               !  "    #  $  %  &M : حيث قال اهللا تعاىل ×اهللا كقوم يونس 

,  +     *  )  (   '        5 4   3   2  1  0  /  .  -L 
من السماء، أو  ل عليهم حجارةًزنأهل مكة ملا سألوا اهللا أن ي ، وكذلك فإنَّ]٩٨: یونس[

½  ¾  ¿  M  :عاىليأتيهم بعذاب أليم مل ينزل اهللا عليهم ماسألوا؛ بل قال اهللا ت

Å  Ä  ÃÂ  Á     À    É  È  Ç  ÆL  ]فلم   ]٣٣: األنفال
يهلكهم، وكذلك فقد ذكر اهللا أنه ال يلك من القرى إال القرى الظاملة، وهذا ما تقتضيه ه

 حكمة اهللا، 

 

                                 
 ). ١٩/٢٤(مفاتيح الغيب للرازي   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٧٣ 

 M  Ø  ×  Ö  Õ    Ô  Ó   Ò  ÑL : وعدله حيث قال
لدفع هذا التعارض الظاهر فكان العام املراد به  فكان ال بد من جوابٍ ]١١٧: ھود[

القرى الظاملة  املراد من عموم القرى خصوص بأنَّ: اخلصوص هو اجلواب، وذلك بالقول
   )١(.دون غريها

>  =  <  ?  @M  D  C  B   A : يف قوله تعـاىل 

F  E I   H  G L  ] ظاهر هذه اآلية يدل علـى   إنَّ. ]٥: الشورى
أخرى  ض آياتعارِهذا ي مؤمنهم، وكافرهم؛ ولكن: استغفار املالئكة جلميع أهل األرض

اهللا اليغفر شرك املشركني فكيـف يكـون    ت عن االستغفار للمشركني، وأخربت بأنَّ
 .املراد من عموم من يف األرض خصوص املؤمنني بأنَّ: اجلواب؟  يكون اجلواب بالقول

 :قال ابن جزي الكليب 

فهـي   ،يستغفرون للمؤمنني من أهل األرض امناملالئكة إ عموم يراد به اخلصوص؛ ألنَّ ((
   )٢()). ]٧: غافر[ M  ®  ¬   «L : كقوله

القول بالعام املراد به اخلصوص من األساليب اليت استخدمها العلماء لدفع التعارض بني  إنَّ
اآليات، وتأثريه على التفسري يكون من ناحية توجيهه للتعارض الظاهر بني اآليـات واهللا  

 . أعلم

|    |    | 
 

 
 
 

                                 
  ). ٣/٤٦٦(احملرر الوجيز البن عطية  )١(
  .حممد سامل هاشم: حتقيق) ٢/٢٩٨(التسهيل لعلوم التنزيل  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٧٤ 

 املبحث الرابع

 توجيه أقوال السلف

عظيمة يف فهم كالم اهللا تعاىل، وهي يف القبول على  ألقوال السلف يف التفسري أمهيةً إنَّ
درجات متفاوتة منها ما ال جتوز خمالفته، ومنها مادون ذلك، ولقد اكتسبت أقوال السلف 

ل على رسول اهللا هذه األمهية يف تفسري كتاب اهللا تعاىل؛ لقرب العهد بالوحي املنز< 
فشاهد بعضهم من األحوال والوقائع ماال يتملن جاء بعدهم، ولسالمة القلوب من ران  ىأت

البدع واألهواء، ولسالمة األلسن من دخن العحنمة واللَّج . 

 . كل من تقدم عليك يف الزمن فهو سلفك: املقصود من السلف يف اللغة إنَّ

 :قال ابن فارس

       )١()). الذين مضوا السلَف :من ذلك والفاء أصلٌ يدلُّ على تقدم وسبق ،والالم ،السني(( 
                                 )٢(.اجلماعة املتقدمون: أي

القرون الثالثة املفضلة -يف املشهور  -قصد به لقد أصبح هذا املصطلح عند إطالقه ي :
وهذه التزكية قد  )٣(، مث قرن التابعني، مث قرن أتباع التابعني،شوالصحابة  >قرن النيب 
الناس  يأ  > النيب سأل رجلٌ :قالت  كحديث عائشة : اديث كثرية منهاأتت يف أح

  )٤(.))مث الثالث  ،مث الثاين ،أنا فيه يالقرن الذ (( :قال ؟ خري

 

 

                                 
 ).٤٦٨ص(معجم مقاييس اللغة   )١(
 ).٢٣/٤٦٣(، تاج العروس للزبيدي )٩/١٥٨(لسان العرب البن منظور   )٢(
 ). ٤٧ص(حممد بن خليفة التميمي : معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن للدكتور  )٣(
) ١٠٢٥ص( فضل الصحابة مث الذين يلوم مث الذين يلوم : فضائل الصحابة باب: أخرجه مسلم يف كتاب )٤(

رقم ) ١١/٤٧٢( ي حتفة األشراف مبعرفة األطراف للحافظ املز: لإلستزادة ينظر). ٢٥٣٦( رقم احلديث 
 ).١٨٤١(برقم ) ٤/٤٥٦(، وسلسلة األحاديث الصحيحة )١٦٢٩٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٧٥ 

توجيهـه ألقـوال   : متعددة منها يف التفسري من جوانب للعام املراد به اخلصوص تأثرياً إنَّ
 :السلف يف التفسري، ويتضح ذلك باألمثلة اآلتية

رة ا[  MF  E  D  C  B L : ماجاء يف قوله تعاىل مما جـاء   ]٢٢١: لبق
 :عن السلف يف تفسري هذه اآلية

، ويف رواية يقرأنه ايت ليس فيهن كتابمشركات العرب اللَّيعين  )١( :)١١٨ت(قول قتادة 
  )٢(.أو نصرانية ،املشركات، من ليس من أهل الكتاب، وقد تزوج حذيفة يهودية: قال

  )٣(.مشركات أهل األوثان: وقول سعيد بن جبري

اظر فيه أما قوالن قريبان فيما بينهما يف ثر عن قتادة، وابن جبري جيد النعند النظر يف ما أُ
نساء غري الكتابيات من عموم النهي عن إرادة ختصيص ال مفهوم كالمهما أنَّ املعىن إذ أنَّ

النساء  نكاح  املشركات سابقة؛ وهلذا مل يقولوا بنسخ آية املائدة آلية البقرة؛ ألنَّ
يف عموم آية البقرة حىت ينسخن؛ فتوجيه قوهلم هذا يكون كما  الكتابيات مل يدخلن أصالً

 :قاله الطربي

ها مشركات العرب، مل ينسخ منها بل أنزلت هذه اآلية مرادا حبكم: وقال آخرون ((
  )٤()). ومل يستثن، وإمنا هي آية عام ظاهرها، خاص تأويلها ،شيء

نساء أهل  وأنَّ ،شيء ظاهرها خاص باطنها، مل ينسخ منها اآلية عام وأنَّ : ((وقال
 )٥(.)) الكتاب غري داخالت فيها

                                 
من أوعية العلم يضرب به املثل يف  ا مفسراًقتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي أبو اخلطاب البصري كان حافظً  )١(

ا بالعربية وبأيام عاملً وكان أيضا. ختالف العلماءابالتفسري، وب كان قتادة عاملاً: قال أمحد بن حنبلقوة احلفظ 
سري أعالم النبالء للذهيب . مات بواسط بالطاعون -واهللا يعفو عنه  -كان يرى القدر العرب وأنساا، 

   ). ٥/١٨٩( ، األعالم للزركلي )١٤ص(، طبقات املفسرين ألدنه وي )٥/٢٦٩(
 ). ٤/٣٦٣(جامع البيان للطربي   )٢(
 ). ٤/٣٦٤(املصدر السابق   )٣(
 ). ٤/٣٦٣(ملصدر السابق ا  )٤(
 ).٤/٣٦٥(املصدر السابق   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٧٦ 

ر القول بالعام املراد به اخلصوص يف تفسري اآلية، وذلك بتوجيـه قـول   نرى هنا كيف أثَّ
 . قتادة، وابن جبري بذلك

M  ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª:  يف قوله تعاىل
  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  ÆL  ]٥: المائدة [. 

 يف مسألة نكاح إماء أهل الكتاب هل جيوز، أو ال ؟ 

مجيع احملصنات من أهل الكتاب جائز نكاحهن سواء أكـن   العموم يف اآلية يفيد بأنَّ إنَّ
ماجاء يف إباحة نكـاحهن   يف حترمي نكاحهن، وأنَّ حرائر، أو إماء لكن جند للسلف قوالً

ما ذلك يف حرائرهم دون إمائهم منهمإن : 

 :ن جرب حيث قالجماهد ب

  )١()). ينكح اململوكة من أهل الكتاب ال ينبغي للحر املسلم أنْ(( 

 :قال الطربي

مسعت أبا عمرو، وسعيد بـن   :حدثنا الوليد بن مسلم قال :الحدثنا علي بن سهل ق ((
ال حيل حلر مسلم : يقولون أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرميعبد العزيز، ومالك بن أنس، و

اء [  Ma  `    _ L : اهللا يقول ألنَّ ؛عبد مسلم، األمةُ النصرانيةوال ل : النس

 )٢()). بالنكاح :يعين  ]٢٥

فأقوال هؤالء السلف يف حترمي نكاح إماء أهل الكتاب كيف يكون توجيهها مع عمـوم  
 ؟  M Â  Á  À  ¿   ¾ L : قوله تعاىل

                                 
 ). ٨/١٨٨(جامع البيان للطربي   )١(
 ). ٨/١٨٩(املصدر السابق   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٧٧ 

 )١(.احلرائر دون اإلماء املراد من عموم احملصنات خصوص بأنَّ: يكون توجيهها بالقول

̀   M: يف قوله تعاىل  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V
     n    m  l  kj  i  h  g  f  e  d   c  b  aL 

 . ]٩٣: المائدة[

هذه  أنَّ ش )٩٣ت(وأنس بن مالك  ،)٧٢ت(لقد جاء عن ابن عباس، والرباء بن عازب 
اآلية  اآلية نزلت فيمن مات، وهو يشرب اخلمر، ويأكل امليسر قبل نزول التحرمي؛ بيد أنَّ

 ؟           شتفيد العموم يف كل مؤمن، فكيف يكون توجيه قول هؤالء الصحابة 

 :يكون كما قال أبوحيان األندلسي

  )٢(.)) ومعناه اخلصوص ،اللفظ عام والظاهر من سبب النزول أنَّ(( 

ليس على الذين آمنوا وعملوا : من املؤمنني، وبالتايل يكون معىن اآلية هي يف خاص: أي
ا قبل التحرمي جناحالصاحلات ممن مات، وهو يشر ... 

ه هذا القول صحيح فقد يكون القول املوج ه ال يعين توجيه القول أنَّأن: جيدر التنبيه إىل
العربة بعموم اللفظ            إنَّ: القاعدة اليت تقول نَّغري كذلك كما هو يف املثال األخري فإ

شالتوجيه السابق لقول الصحابة  ال خبصوص السبب ختالف ففربني التوجيه  ق
 .والترجيح، وبني الوصف واحلكم

ه ألقوال السلف يف من آثار العام املراد به اخلصوص يف التفسري توجيه أنَّ :اخلالصة
 .التفسري

|    |    | 

  

                                 
 ). ٨/١٩٠(جامع البيان   )١(
 ). ٤/١٨(البحر احمليط   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٧٨ 

 املبحث اخلامس

  إبراز األثر البالغي 

يأتوا مبثله؛  كتاب اهللا تعاىل قد بلغ الكمال يف الفصاحة والبالغة، وعجز البلغاء عن أنْ إنَّ
له  ، إنَّواهللا: (( ه املشهورةقولت>  هم ملا مسعه من النيببل بأقل منه، حىت قال قائلُ

 )١(.))وما يقول هذا بشر  ،أسفله ملغدق ، وإنَّأعاله ملثمر ، وإنَّعليه لطالوة ، وإنَّحلالوة

ا وحديثًولقد اهتم العلماء قدميا ببيان بالغة القرآن؛ لكالم اهللا،  روا بذلك عظمةَهِظْي
ولبيان عجز البشر عن أن يأتوا مبثله؛ فال يكاد مير زمن حىت جيد العلماء فيه ملسة بالغية 

 )٢()). ال خيلق من كثرة الردو ،ال تنقضي عجائبه: ((طد وي عن ابن مسعوا ملا رمصداقً

                                 
         : وقـال ، من حديث محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمـة مرسـالً  ) ٢/١٩٩(البيهقي يف دالئل النبوة  أورده)  ١(

وكذلك رواه معمر  ،وهذا فيما رواه يوسف بن يعقوب القاضي، عن سليمان بن حرب، عن محاد، هكذا مرسالً(( 
 ،معتمر بن سليمان، عن أبيه، فذكره أمت من ذلـك مرسـالً  : ورواه أيضا ،عن عباد بن منصور، عن عكرمة مرسالً

 .)) وكل ذلك يؤكد بعضه بعضا
 عليه لطـالوة  ، وإنَّلقوله الذي يقول حالوة ، إنَّا من هذا، وواهللاهللا ما يشبه الذي يقول شيئًوا: (( وقد جاء بلفظ

 )).  ه ليحطم ما حتته، وأنه ليعلو وما يعال، وإنوإنه ملثمر أعاله، مغدق أسفله
اإلميـان  ، والبيهقـي يف شـعب   )٢/٥٠٦(تفسري سورة املـدثر  : أخرجه احلاكم يف املستدرك  يف كتاب التفسري

 . عن عكرمة عن ابن عباس موصوالً) ٢/١٩٨(ويف دالئل النبوة ) ١٣٣(برقم ) ١/٢٨٧(
 ): ٢/٥٠٧(قال احلاكم 

 . ووافقه الذهيب)).هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط البخاري ومل خيرجاه (( 
 ):١/٢٧٥(قال العراقي يف املغين عن محل األسفار 

 )). بن عباس بسند جيدورواه البيهقي يف الشعب من حديث ا(( 
 ).١/١٥٤(، تاريخ اإلسالم للذهيب )٢/٦٧(البداية والنهاية البن كثري : الوليد بن املغرية ينظر: والقائل هو
 

، والبيهقي يف                   )٣٠٥٠٨(برقم ) ١٠/٢٢٣(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )١/٥٥٥(أخرجه احلاكم يف املستدرك  )٢(
من طرق عن إبراهيم بن مسلم اهلجري عن أيب األحوص عن عبداهللا بن ) ١٧٨٦(برقم )  ٣/٣٣٣(شعب اإلميان 

 .امرفوع طمسعود 
و من ) ٦٠١٧(برقم ) ٣/٣٧٥(، وعبدالرزاق يف املصنف )٣٣٨٥(برقم ) ٢٠٨٩/ ٤(وأخرجه الدارمي يف السنن 

 . امسلم اهلجري به موقوفًعن إبراهيم بن )  ٨٦٤٦( برقم ) ٩/١٣٩( طريقه الطرباين يف املعجم الكبري 
  .ضعيف): ١٤/٧٨٥(قال األلباين يف السلسة الضعيفة  



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٧٩ 

استعمال العام املراد : لقدكان األثر البالغي لآليات ينتج عن أساليب فصيحة للعرب منها
جد هذا األسلوب العريب الفصيح يف آيات القرآن الكرمي، ونتج عنه به اخلصوص، فقد و

 .ه فيهاقَا حقَّبالغي أثراً

ااز ال بد وأن تتوافر فيه ثالثة عناصر حىت يصح  أنَّ )١(مبحث سابقلقد تكلمت يف 
مرسل؛ لكون العالقة بني املعىن  العام املراد به اخلصوص جماز إطالق ااز عليه، ومبا أنَّ

ة، ولكون التجوازي عالقة لغري املشاز واقع يف الكلمة ال يف احلقيقي، وبني املعىن ا
بيان عنصر : طالق اسم الكل على اجلزء، والذي يهمنا من ذلك هواإلسناد، وذلك بإ

الوجه اجلامع بني املعىن احلقيقي للفظ، وبني املعىن اازي له، وهذه العالقة : العالقة أي
 . -كما مر معنا  -هي العنصر املصحح للنقل 

لعامل اإلجتهاد  بيان الوجه اجلامع بني املعىن احلقيقي، وبني االستعمال اازي خيضع إنَّ
للمتأمل واملتدبر، وهذه العالقة قد تكون ظاهرة حبيث ال ختفى على املتأمل، وقد تكون 

خفية حبيث حتتاج إىل استنباط، وتدبر، وأيا مفًا كان الوجه اجلامع بني املعنيني خمتله ا فإن
 .البد منه؛ لكونه من عناصر ااز

 . ] ٥٤: النساء[ M=  <   ;  :   9  A  @  ?  > L : ففي قوله تعاىل

مث  أثر بالغي أبرزه هذا القول يف اآلية فعلى هذا فأي >حممد : املراد بالناس هنا إنَّ: قيل
 . على التفسري؟ هنا تظهر اجتهادات املفسرين يف بيان ذلك

                                                                                             
 ):١١٦٦٠(برقم ) ٧/٣٤٠(وعلته إبراهيم اهلجري قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 )).   ، وهو متروكوفيه مسلم بن إبراهيم اهلجري ((
 ) :١٤٥(برقم ) ١/١٠٩(قال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية 

براهيم اهلجري ليس إ :قال ابن معني ، ويشبه أن يكون من كالم ابن مسعود>حديث ال يصح عن رسول اهللا (( 
 )). حديثه بشيء 

 
  
 ).١٨٥ص: (ينظر  )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٨٠ 

 :قال الرازي

اخلري ما ال  ه اجتمع عنده من خصالألن ؛وإمنا جاز أن يقع عليه لفظ اجلمع وهو واحد ((
 )١()). ا يف اجلمع العظيمحيصل إال متفرقً

تفسري اآلية بغري ذلك ال ينتج عنه هذا األثر البالغي يف اآلية، والذي يزيد معىن اآليـة   إنَّ
ا فكم بني هذا التفسري الناتج عن هذا القول، وبني تفسري كلمة الناس مبعناها ، وبيانمجاالً

 احلقيقي من تباين، واختالف ؟ 

ا يف هذه اآلية ا بالغيأسلوب ن املفسرسحبيان بالغة هذا القول ال تقف عند ذلك فقد ي إنَّ
 . ستدل به على فصاحة هذا األسلوب العريب، وأصالتهعلى هذا القول؛ لي بناًء

 :قال ابن عادل احلنبلي

كان له أتبـاع  اإلنسان الواحد إذا  على الواحد؛ ألنَّ) الناس ( وإمنا جاز إطالق لفظ (( 
٢()).ه حيسن حينئذ إضافة ذلك الفعل إىل الكل يقولون مثل قوله، أو يرضون بقوله فإن(  

 . وهذا حكم بتحسني هذا األسلوب إذا اقتضى احلال، واملقام

ــاىل ــه تع آل [ M      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL : يف قول

 . ]١٧٣: عمران

إطالق كلمة الناس األوىل على نعيم بن مسعود األشجعي أو غريه، وإطالق كلمة  إنَّ
ا يدل على ، وحسالناس الثانية على أيب سفيان، وأصحابه مع أم ليسوا كل الناس عقالً

ختويف وديد،  املقام مقام إنَّ: ر على معىن اآلية أثر بالغي يف اآلية، ومعىن مجيل يؤثِّ
ف منه قد خولك إذ اجلراح مل تربأ بعد، والسيوف مل توضع، والعدو املُواحلـال يقتضي ذ

فني هلم قد بلغ يف نفوسهم من انتصر يف املعركة، وحيس بنشوة النصر، والغلبة فقول املخو
الناس قد قالوا ذلك،  التصديق له، واليقني ما تبلغه قالة الناس من التصديق، واليقني؛ فكأنَّ

                                 
 ). ١٠/١٠٦(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ٦/٥٨(اللباب يف علوم الكتاب   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٨١ 

يف باإلثنني أبلغ من التخويف بالواحد، والتخويف باجلمع أبلغ من التخو وكذلك فإنَّ
التخويف باألقل فأراد هؤالء املخوشبلغوا باخلوف يف نفوس الصحابة فني أن ي  ا مبلغ

الناس كلهم قد مجعوا لقتاهلم، وأمام هذا  ا فلم جيدوا إال ختويفهم بالناس؛ فكأنَّعظيم
التهويل والتخويف من العدو ال متلك النفس البشرية إال التسليم، واإلذعان؛ ولكن زاد 

   .M  Ø  ×  Ö  ÕL : ذلك من إميام، وقالوا

العام املراد به اخلصوص ال يقتصر تأثريه البالغي على اآليات اخلربية دون آيات  إنَّ
 : امر والنواهي فمن ذلكاألو: األحكام

: آل عمران[ M  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |L : يف قوله تعاىل

٩٧[. 

وليس  )١(ا خصوص من وجب عليه احلج، مراد يف اآلية عامةٌ M ~ Lكلمة  إنَّ

مراد ا عموم الناس شرعا، وقوله :M   ¦¥  ¤  £  ¢L  ٌملن وجب عليه  بدل
را مرتني؛ كاإلستطاعة قد ذُ ر عنده شرطُاحلج؛ وعليه فمن وجب عليه احلج، ومن توفَّ

 .التوكيد: وفائدة هذا التكرار

 :قال الزخمشري

 ))ومنها قوله ،من التوكيد والتشديد ويف هذا الكالم أنواع : M  �   ~  }  |

 ¡L     يعين أنه حق واخلروج من  ،دائهأهللا يف رقاب الناس ال ينفكون عن  واجب

،          M   ¦¥  ¤  £  ¢Lمث أبدل عنه  M ~ Lه ذكر أن :ومنها، عهدته
يضاح اإل أنَّ :والثاين ،للمراد وتكرير له ةٌبدال تثنين اإلأأحدمها  :ضربان من التأكيد وفيه

  )٢()). رتني خمتلفتنيله يف صو يرادإوالتفصيل بعد اإلمجال  ،امبعد اإل

                                 
 ). ٣/١٢(البحر احمليط أليب حيان   )١(
 ). ١٨٤ص(تفسري الكشاف   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٨٢ 

القول بالعام املراد به اخلصوص قد أوجد التوكيد، وهو  رأينا يف هذا املثال كيف أنَّ
 .ر على تفسري اآليةذلك قد أثَّ أسلوب بالغي؛ وبالتايل رأينا كيف أنَّ

: اليصح أن يكون إال ملعـىن  -اجلزء : أي -على اخلاص  -الكل : أي -إطالق العام  إنَّ
M  7   6  5  4  3 : ففي قوله تعاىل )١(إما لشرف اخلاص، أو ألفضليته

9  8L ]٣٩: آل عمران[. 

 :قال الشنقيطي

 )٢()). وأراد جربيل ،أطلق املالئكة: قال بعض العلماء ((

ولكن دل هذا اإلطالق للعام املراد به اخلصوص على أفضلية فجربائيل ليس كل املالئكة؛ 
ر عنه بلفظ املالئكة، وهو واحدوشرف جربائيل على سائر املالئكة حيث عب. 

األثر البالغي للعام املراد به اخلصوص يف تفسري آيات القرآن الكرمي يكاد ينحصر فيما  إنَّ
 :يلي

 .ره خري تصوير، وهذا واضح يف األمثلة السابقةتأدية املعىن املقصود بإجياز، وتصوي :األول

 )٣(.ا، وبدونه يفقد املعىن مجاله وروعتهبا وخالَّاملبالغة البديعة يف جعل املعىن رائع :الثاين

|    |    | 

 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٧١٢(تفسري ابن عرفة املالكي   )١(
 ). ٣/٣٦٧(أضواء البيان   )٢(
 ). ١٢٢ص(البالغة الواضحة   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٨٣ 

 املبحث السادس 

 تعدد املعىن لآلية

اآليات أتكلم يف بعد احلديث عن أثر العام املراد به اخلصوص يف إبراز األثر البالغي يف 
 .تعدد املعىن لآلية: هذا املبحث عن أثر آخر للعام املراد به اخلصوص أال وهو

من اآليات يف القرآن الكرمي قد تتعدد، ولذلك أسبابه اليت  أقوال املفسرين يف تفسري آية إنَّ
اخلاص  بالعام املراد به القول يف آية وجدت أنَّ ولكن )١(؛تكلم عنها العلماء والباحثون

إما فيما بينه وبني األقوال األخرى، وإما يف نفس هذا القول، : ملعىن اآلية ينتج عنه تعدد
 :وإليك األمثلة على ذلك

 .]١١: الدخان[ M  o  n  m  lk   jL : يف قوله تعاىل

 :للمفسرين يف تفسري هذه اآلية ثالثة أقوال إنَّ

فيأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ املؤمنني منه كهيئة  ه دخان جييء قبل قيام الساعةأن :األول
 .الزكام

 .>ه دخان رأته قريش فيما بينهم، وبني السماء من اجلوع ملا دعا عليهم النيب أن :الثاين

  )٢(.جبت السماء بالغربةه يوم فتح مكة ملا حأن: الثالث

خيتلف عن املعىن اآلخر؛ ى لآلية كل قول من تلك األقوال يف تفسري اآلية يعطي معن إنَّ 
 .وبالتايل يتعدد معىن اآلية بتعدد األقوال فيها

خصوص ) الناس ( املراد من عموم كلمة  بأنَّ: الثاين والثالث نتج عن القول: إن القولني 
 . كفار قريش

                                 
، )٥٥ص(مساعد الطيار . ، فصول يف أصول التفسري د)٢١ص(مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية : ينظر  )١(

 ). ٥٨ص(سعود النفيسان . اختالف املفسرين أسبابه وآثاره د
 ). ٥/٢٤٦(املكتب اإلسالمي، النكت والعيون للماوردي . ط) ٧/٣٣٩(زاد املسري البن اجلوزي : ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٨٤ 

كان هو الذي رأته قريش، فالناس خاص بالكفار من  فإنْ : ((قال أبو حيان األندلسي
  )١()). كما قال ابن مسعود ، وقد مضىأهل مكة

وبقطع النظر  -ه إن- ا فإنإنَّ: ه ميكن القولعن الترجيح بني األقوال، ونسبتها ألصحا 
 . ر يف تفسريهار يف تعدد معىن اآلية، وبالتايل أثَّالقول بالعام املراد به اخلصوص قد أثَّ

 .] ٤٥: المائدة[ M  ¤  £  ¢  ¡   �  ~L : يف قوله تعاىل
 تل احلرقْقتل املسلم بالذمي، ويالنفوس تتساوى يف القصاص في معىن ظاهر اآلية أنَّ إنَّ

هذا املعىن املعترب يف  إال أنَّ )٢(لبعض الفقهاء؛ يف تفسري اآلية، ومذهب بالعبد، وهذا قولٌ
اخلالف ليس الوحيد آخر أنتج القول بالعام املراد به اخلصوص  يف تفسري اآلية فهناك معىن

 )٣(.بالعبد، وهو مذهب اجلمهور بالذمي، وال احلر قتل املسلمه ال يأن: أال وهو
 :قال ابن عطية

)) من العلماء إىل تعميم قوله وذهب قوم: M    ¤  £L  بالعبد فقتلوا احلر، 
واملسلم يبالذم، ٤()). به اخلصوص يف املتماثلنيه عموم يراد واجلمهور على أن(  

ر يف تعدد معىن اآلية؛ فأحدث يف هذه القول بالعموم املراد به اخلصوص يف هذه اآلية أثَّ إنَّ
 .ا يف تفسري اآليةر قطعاآلية قولني للعلماء مما يؤثِّ

ـ  إنَّ ـ  ا إنْاحلديث هو عن تأثري هذا القول يف تعدد املعىن املعترب عند أهل العلم، أم ان ك
له يف النظر واالعتبار؛ فالقول ساقط، وال ينظر إليه؛ لفساده، وبطالنه وقد  ظَّالقول مما الح

 )٥(.مر الكالم عن هذه األقوال فيما سبق

                                 
 ). ٨/٣٥(ط البحر احملي  )١(
، بدائع ) ٩/٣٤٨(املغين البن قدامة : واحلنفية ينظر الثوريو ،وقتادة ،النخعيو ،سعيد بن املسيبوهو قول   )٢(

  ). ٧/٢٣٧(الصنائع للكاساين 

املغين البن قدامة : ينظر والشافعي ،ومالك شوابن الزبري  بن ثابت،وزيد ،وعلي ،وعمر ،أيب بكروهو قول   )٣(
)٩/٣٤٨(مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل للر ،عين ي)٧/٢٩(، روضة الطالبني للنووي )٨/٢٩٣ .( 

 ).٢/١٩٧(احملرر الوجيز   )٤(
 ).١٤٦ص: (ينظر  )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٨٥ 

ثأثري العام املراد به اخلصوص يف تعدد املعىن ال يقتصر على ما يكون فيما بينه وبني  إنَّ
نفس القول بالعام املراد به اخلصوص فتتعدد  األقوال األخرى؛ بل قد يكون تعدد املعىن يف

 :أقوال املفسرين يف بيان املراد باخلصوص يف اآلية مثال ذلك

 .]١٣٤: األنعام[ M  G  F  E  DC  B    A  @L : يف قوله تعاىل

ه اآلية جويف اآلية العموم يف كل ما يوعد به، وهذا صحيح؛ ولكن قد ت) ما ( ظاهر  إنَّ
ا األقوال دبه خصوص أشياء ستة قال أبو حيان األندلسي معد هذا العموم مراد إىل أنَّ

 :الناشئة عن القول بالعام املراد به اخلصوص

بالزمهما من  :أو الوعد أي ،أو الوعيد ،أو النصر ،أو يراد به اخلصوص من احلشر((  
 )١(.)) أو جمموعهما ستة أقوال ،أو العقاب ،الثواب

يف تعيني املراد باخلصوص نشأت بسبب القول بالعام املراد به اخلصوص يف فهذه األقوال 
ر يف نفس القول اآلية، وهذا التأثري مل يقتصر على املعىن اآلخر لآلية يف تعدد املعىن؛ بل أثَّ

 . د املعىن فيه كما يف هذا املثالدعبالعام املراد به اخلصوص فَ

 ] ١٨٦: البقرة[ M¾  ½   ¼  »  À  ¿ L :ومن ذلك يف قوله تعاىل

ه مجيع العباد، وهذا ما يقتضيه ظاهر اآلية؛ إال أنM ½ L  : املراد من قوله تعاىل فإنَّ
إما يهود : ويف تعيني املراد باخلصوص قوالن مها )٢(ذلك مراد به اخلصوص، أنَّ: قد قيل

 . يف تفسريها ماملدينة، وإما املؤمنون؛ فأثر هذا القول يف تعدد معىن اآلية، ومن ثَ

املراد من املالئكة ما  فإنَّ ]٣٠: البقرة[ M  $  #  "  !L : ويف قوله تعاىل
على عمومه، وال صارف له عن  باقٍ مجيع املالئكة فهو عام: اقتضاه ظاهر اللفظ، وهم

ويف تعيني هذا  )٣(املراد من عموم املالئكة اخلصوص، أنَّ: ه قد قيلذلك العموم؛ إال أن

                                 
 ). ٤/٢٢٨(تفسري البحر احمليط   )١(
 ). ٢/٥٢(املصد السابق   )٢(
 ). ١/٢٨٧(، تفسري البحر احمليط أليب حيان )١/٤٥٦(جامع البيان للطربي   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٨٦ 

أم الذين : وقيل )١(،هم سكان األرض من املالئكة بعد اجلآنِّأن: فقيل: اخلصوص قوالن
  )٢(.قاتلوا مع إبليس جن األرض قبل خلق آدم

بقطع النظـر   –اظر يف هذين القولني الناجتني عن القول بالعموم املراد به اخلصوص الن إنَّ
يف تعدد معىن اآلية؛ وبالتايل  اخلصوص تأثرياًللقول بالعام املراد به  أنَّ يعلم -عن صحتهما

 . له تأثري يف تفسريها

ام ا[  M:  9  8   7   6  5 L : ويف قوله تعاىل على  ] ١٠٣: ألنع
ظاهر معىن اآلية يدل على عموم نفـي اإلدراك   الرؤية بالبصر؛ فإنَّ: معىن اإلدراك هنا أنَّ

هذا العموم غري مراد عمومه؛ بل مراد به اخلصـوص، ويف بيـان هـذا     باألبصار؛ إال أنَّ
مبا ال خيالف ماجاء يف كتاب اهللا، وسنة رسـوله   -املفسرين تعددت  اخلصوص جند أقوالَ

  )٣(:أربعة على معان -من إثبات الرؤية باألبصار يوم القيامة  >

 .اهللا وأولياُء ،املؤمنني وتدركه أبصارال تدركه أبصار الظاملني يف الدنيا واآلخرة،  :األول

 .وأما بالرؤية فَبلَى ،واإلحاطة بالنهاية ال تدركه األبصار :الثاين

 . وتدركه يف اآلخرة ،يف الدنيا ال تدركه األبصار :الثالث

فيكون الذي ؛ أبصار خلقه ال تدركه أبصار من يراه باملعىن الذي يدرك به القدمي :الرابع
 .اه، هو الذي أثبته لنفسهقه من إدراك أبصارهم إينفى عن خل

 .  العام مراد به اخلصوص فهذه املعاين املتعددة يف تفسري اآلية نتج عن القول بأنَّ

به اخلصوص؛ ولكن هذا اخلصوص املوجود يف اآلية قـد   اآلية قد يكون تأويلها مراداً إنَّ
يف تأويـل اآليـة ال    خيتلف املفسرون يف حتديد مصدره وسببه؛ فينشأ بسبب ذلك تعدد

 :خيرجها عن كوا مراد ا اخلصوص، وبالتايل يؤثر يف تفسري اآلية مثال ذلك

                                 
 ).١/٢٨٧(تفسري البحر احمليط أليب حيان   )١(
 ).١/٢٨٧(، تفسري البحر احمليط أليب حيان )١/٤٥٦(جامع البيان للطربي   )٢(
 ). ١٢/١٩(جامع البيان للطربي   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٨٧ 

 .] ٢٦: الروم[ M  ;  :  9  87   6  5  4  3L : يف قوله تعاىل

 :ال ابن عطيةق

واختلف املتأولون يف هذا اخلصوص  ،ظاهر هذه اآلية معناه اخلصوص عموم فال بد أنَّ(( 
مجيع من يعقل هـو   وذلك أنَّ ؛اعةوالطَّ ،تنوقتادة هو يف القَ ،فقال ابن عباس  ؟أين هو
واملوت ،هللا يف معظم األمور من احلياة قانت، وبعضـهم   ،وحنو ذلـك  ،والقدرة ،زقوالر

يف معظم  M   ;  :  9L :ه قالوباملعتقدات فال يقنت فيها فكأن ،يبخل بالعبادة
اخلصـوص هـو يف األعيـان     إنَّ - ما معناه - وقال ابن زيد، أنويف غالب الش ،األمور

ه قال املذكورين كأن M 87   6  5  4  3L  لَمن م١()). ومؤمن ،ك( 

أن من آثار العام املراد به اخلصـوص علـى   : وبعد هذا فإن اخلالصة من هذا املبحث هي
 . تعدد املعىن لآلية: التفسري هو

|    |    | 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ). ٤/٣٣٥(احملرر الوجيز   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٨٨ 

 املبحث السابع

 لآليات الكليتوجيه ال

توجيه اآليات ذات املوضوع الواحد : من آثار العام املراد به اخلصوص يف التفسري إنَّ
ا توجيهكليا حيث أنكلما تكررت يف القرآن على معىن واحد؛ وذلك  ه اآليةَه يوج

ي لآليات الشك وأنه يترك لتماثلها مع اآليات األخرى يف املوضوع، وهذا التوجيه الكلِّ
 .أثره على تفسري اآلية

وهذا  )١(.موضوع لإلحاطة أو لضم أجزاء الشيء اسم: الكلية يف معناها اللغوي هي إنَّ
حقق يف توجيه القول بالعام املراد به اخلصوص لآليات ذات املوضوع الواحد، وذلك يف يت

 . اإلحاطة، والضم

: هذا التوجيه لآليات ذات املوضوع الواحد هو ما يعرف عند املناطقة بالكلية وهو إنَّ
 .  حبيث ال يبقى فرد )٢(احلكم على كل فرد

من فنون الشريعة با لقد اهتم علماء كل فننوها يف لكليات يف علومهم فجمعوها، ودو
مصنفام حىت أصبح يف كل علم من العلوم الشرعية كليات جتمع شتات هذه العلوم، 

 .وتضم موضوعاا حىت يسهل ضبطها، ويتيسر استحضارها

قد نشأ يف عهد النبوة والصحابة،  -ا عموم -اإلهتمام بالكليات يف القرآن الكرمي  إنَّ
كابن عباس، وابن مسعود، وأيب بن كعب، : م به يف تفسري الصحابةوظهر اإلهتما

م حىت متيز عن علم التفسري مع ازدهار حركة التأليف، واتساع وكذلك يف عصر تالمذ
األمصار، ويعترب ابن عاشور أول من فصزها عن غريها يف املقدمة العاشرة ل الكليات، ومي

  )٣(.من مقدمات تفسريه

                                 
، الربهان )٧١٩ص(، مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين )٨٧٠ص(معجم مقاييس اللغة البن فارس   )١(

 ). ٤/٤٠٢(للزركشي 
 ). ٧٤٥ص(الكليات للكفوي   )٢(
 ). ١/٣٣(كليات األلفاظ يف التفسري لربيك بن سعيد القرين   )٣(
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 :املتعلقة بالقرآن الكرمي تنقسم إىل أقسام ثالثة الكليات إنَّ

 .كليات األلفاظ :األول

 .كليات األساليب  :الثاين

 .كليات اللغة يف القرآن :الثالث

  )١(.كليات علوم القرآن :الرابع

من آثار القول بالعام املراد به   يف احلديث عن أثرٍ: صلة الكليات مبوضوع املبحث هو إنَّ
توجيهه الكلي لآليات ذات املوضوع الواحد، : من آثاره اخلصوص يف اآلية حيث إنَّ

الكليات فيها صفة الضم واجلمع ألفرادها؛ فكذلك العام املراد به اخلصوص فيه  فكما أنَّ
يف إما : صفة الضم واجلمع موعة من اآليات اليت اندرجت حتت موضوع واحد

 :اإلعتقاد، أو يف مسائل علمية أخرى، وإليك أمثلة على ذلك

آيات الوعد والوعيد هي من اآليات اليت اختلفت عندها اإلعتقادات، وتنازعت يف 
 أنَّ: اعتقاد أهل السنة واجلماعة وهو: مفهومها الطوائف، واالعتقاد الصحيح فيها هو
آيات الوعد يف املؤمن  ه من أهلها، وأنَّأنآيات الوعيد يف الكافر، وفيمن سبق علم اهللا فيه 

ه من أهلها، وإليك مناذج من أقوال املفسرين يف املوحد، وفيمن سبق يف علم اهللا أن
من الوعد، أو الوعيد بالقول بالعام املراد به اخلصوص توجيههم آليات : 

 :قال ابن عاشور يف آيات الوعد والوعيد 

يف املـؤمن  : د به اخلصوص، واملراالوعد لفظها لفظ العموم إنّ آيات: فال بد أن نقول(( 
، وفيمن سبق يف علم اهللا تعاىل العفو عنه دون تعذيب من العصـاة، وأنّ آيـات   احملسن

، وفيمن سبق علمه تعاىل أنه يعذّبه من موم واملراد به اخلصوص يف الكفرةالوعيد لفظها ع
  )٢()). العصاة

                                 
 ).  ١٣٥-١/١١٥(كليات األلفاظ يف التفسري للقرين : لإلستزادة ينظر  )١(
 ). ٥/٨٢(التحرير والتنوير   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    
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                                      : من آيات الوعيد عند ابن عطية ففـي قولـه تعـاىل    ريٍوكذلك جند التوجيه الكلي لكث
 M  _      ^  ]  \  [L ]٨٦: آل عمران[.  

 : يقول ابن عطية

  )١()). وموافاته عليه ،عموم معناه اخلصوص فيمن حتم كفره(( 

 .]١٠٨: المائدة[ M  Ü    Û  Ú     Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔL : ويف قوله تعاىل

 :يقول 

 )٢()). عاما واملراد اخلصوص فيمن ال يتوب  M   ÜLوحيتمل أن يكون لفظ  ((

 عموم لفظ يراد به اخلصوص فيمن : (( كلفظ السابقة وكذلك قوله يف موطن آخر يف آية
  )٣()). على فسقه يوايف

وما شاها من اآليات  ]٢٦٤: البقرة[ M  Û  Ú  Ù  Ø  ×L : ويف قوله تعاىل
 .املتكررة على نفس اللفظ

 ا هذا الوعيد للكفاريقول ابن عطية موجه: 

 املوايف يف اخلصوص به يراد عموم إما M  Û  Ú  Ù  Ø  ×L  :تعاىل وقوله(( 

ـ  وقولـه : (( ويقول يف موطن آخـر  )٤(،... ))الكفر على M  c  b  a : اىلـتع

  dL ]ه علم يف سبق فيمن اخلصوص على إما ]٦٧: المائدة٥(... )).يؤمن ال أن(  

                                 
 ).١/٤٦٨(احملرر الوجيز   )١(
 ).٢/٢٥٦(املصدر السابق   )٢(
 ).٣/١٨(املصدر السابق   )٣(
 ). ١/٣٥٨(املصدر السابق   )٤(
 ). ٢/٢١٨(املصدر السابق   )٥(
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إىل غري ذلك من اآليات الكثرية اليت وجهها ابن عطية توجيها فكلما ورد لفظ اآلية ا كلي
ر هذا التوجيه يف تفسري يف أي موطن من القرآن جند هذا التوجيه يتكرر، وبالتايل فقد أثَّ

اآلية بالوجه الذي وجها بهه . 

ومن أدلتهم على هذا  )١(ألهل الكبائر مما أنكرته املعتزلة واخلوارج،مسألة الشفاعة  إنَّ
النكرة يف سياق النفي يفيد العموم يف كل نفس، ومل يرد ما خيصصه  أنَّ: اإلنكار هو

M  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â : عندهم كما يف قوله تعاىل
  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL ]٤٨: البقرة[  

ا وتنفي نفعها كقوله تعاىلوكذلك ماورد من آيات تنفي الشفاعة عموم : M  h  g

  q  p  o  nm   l  k  j  iL ]٢٥٤: البقرة[ ، 

  ]٤٨: المدثر[ M  $  #  "  !L : وقوله تعـاىل

 ]١٨: غافر[ M  @   ?  >  =  <  ;  :L : وقوله تعاىل

  ]٢٨: األنبیاء[ M  M  L  K  J  IL      :وقوله تعاىل 

 . وصاحب الكبرية ليس مبرتضى

 ... إىل غري ذلك من اآليات

 بأنَّ: فهذه اآليات اليت تنفي الشفاعة وتنفي نفعها ميكن اإلجابة عنها، وتوجيهها بالقول
 . املراد من عموم النفي خصوص الكافرين الذين ماتوا على الكفر، ومل يتوبوا إىل اهللا تعاىل

 

                                 
، )٢/١٦٦(، مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري  )٢٣٣ص(شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز   )١(

 ).  ١/١١٦(جمموع الفتاوى البن تيمية 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٩٢ 

 : قال ابن عاشور

  )١()). األدلة بني مجعاً الكافرين يف كله ذلك حمل أنَّ اجلميع عن واجلواب(( 

M  ¸   ¶  µ : ل على العاملني كما يف قوله تعـاىل يويف مسألة تفضيل بين إسرائ
  À   ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹L ] رة ، وقوله تعاىل على لسان ]٤٧: البق

ــى  M  N  M  L  K    J  I  H  G  FL : ×موس
دخان [ M  £   ¢     ¡  �    ~  }L : وقوله تعـاىل ، ]١٤٠: األعراف [ : ال

<  ?   @  M  F  E  D  C  B   A : وقولــه تعــاىل ،]٣٢
  J  I  H    GL ]١٦: الجاثیة[. 

 ... إىل غري ذلك من اآليات اليت فيها تفضيل بين إسرائيل على العاملني

 ال مجـع : والعالَم عالَم، مجع والعالَمون: (( كما قاله الطربي: M      JLمعىن  إنَّ
والعامل... واجليش ،والرهط ل،كاألنام لفظه، من له واحد وكـلُّ  األمـم،  ألصناف اسم 
          وذلـك  ،القـرن  ذلـك  عـاملَ  منـها  صنف كلِّ من قَرن كل وأهلُ عالَم، منها صنف
  )٢(.)) الزمان

قد جاءت بصيغة العموم؛ وهي تفيد عموم تفضيل بين إسرائيل  M      JLلفظة  إنَّ
ذلك العموم غري مراد؛ لقرينة مانعة من ذلـك؛ فيكـون توجيههـا     على العاملني؛ بيد أنَّ

خصوص من كـانوا بـني أظهـرهم، ويف     M      JLاملراد من عموم  بأنَّ: بالقول
 .زمام

 

                                 
 ). ١/٤٨٧(التحريروالتنوير   )١(
 ). ١/١٤٣(جامع البيان   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٩٣ 

 :قال الطربي

 على نعمه فنسب أسالفكم، فضلت أني: M   À   ¿   ¾  ½L :بقوله ويعين(( 
 عند والنعم لألبناء، مآثر اآلباء مآثر كانت إذ عليهم، منه نعم أنها إىل وأسالفهم ،آبائهم
½  ¾    M :قوله ذكره جل وأخرج اآلباء، من األبناء لكون ؛األبناء عند نعما اآلباء

  À   ¿L ا به يريد وهو العموم، خمرجعالَم على فضلتكم وإين: املعىن ألنَّ؛ خصوص 
 )١()). زمانه ويف ،ظهريه بني كنتم من

هذا التوجيه يكون لكل اآليات اليت ورد فيها تفضيل بين إسرائيل على العاملني، وهذا  إنَّ
 .بغري الظاهر منها رت اآليةُر يف تفسري اآلية ففسقد أثَّ -كما ترى  –التوجيه 

وكذلك يقال يف اآليات اليت ورد فيها تفضيل بعض األنبياء، أو الصاحلني، أو اآلل علـى  
\  [  ^  _  `  M    e  d  c        b  a: العاملني كما يف قوله تعـاىل 

  fL ]٣٣:عمران آل[.  

M  {   z  y  x  w  v  u  t   s  r : وقوله تعـاىل 
  }  |L ]٤٢: آل عمران[ . 

ــاىل  ــه تع "  #  $  %  &  '  )   (  *     !M : وقول
,  + .  -L ]١٤٤: األعراف[ . 

    M>    ?   @      C  BA    ED      F  H  G  : و قـوله تعاىل
 JI  K          L       M                N               O P     T  SR  Q

U  W  V    \[  Z  Y  X  ]   ^ `  _ 
 

                                 
 .طبعة التركي) ١/٦٢٩( جامع البيان   )١(
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  ٢٩٤ 

        a       b   c     ed     f                 g           h i  j L  ] سورة

 .]األنعام

للقول بالعـام   أنَّ: فتبني مما سبق )١(فيقال يف هذه اآليات ما يقال يف سابقتها من اآليات؛
يف  رثَّا أَا كلييف توجيه اآليات ذات املوضوع واملعىن الواحد توجيه املراد به اخلصوص أثراً

تفسري اآليات بالوجه الذي وواهللا أعلم . القول بالعام املراد به اخلصوص: هت به، وهوج 

|    |    |

                                 
، التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي )٤/٣٨٥(، )٢/٤٧٧(، )٢/٤٥٣( البحر احمليط أليب حيان: ينظر  )١(

 ). ٢٢١ص(
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بها التطبيقية لآليات العامة املراد الدراسة : الباب الثاني
 . يف القرآن الكريم صوصاخل
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 ز
عرضت يف الباب األول الدراسة النظرية ملوضوع العام املراد به اخلصوص، ويف هذا الباب 

ها عامة سوف يكون احلديث عن الدراسة التطبيقية لآليات اليت نص عليها املفسرون بأن
 :نهج املتبع يف هذه الدراسة على النحو اآليتمراد ا اخلصوص، وسوف يكون امل

اآليات اليت نص عليها املفسرون على ترتيب املصحف؛ ليسهل الرجوع  ذكر :األول
 .إليها

على أا عامة مراد ا اخلصوص مع  اآلية، مث أعقبها بقول املفسر الذي نص ذكرأ :الثاين
 )١(.ااألخذ بعني االعتبار التقارب يف إطالق املصطلح على مابينته سابقً

إن تيسر      -اآلية عامة مراد ا اخلصوص  ذكر من وافق املفسر يف القول بأنَّ :الثالث
 .-ذلك 
 .-حلاجة عند ا –األقوال يف تفسري اآلية مع نسبتها إىل أصحاا  ذكر :الرابع

بالترجيح، أو بالتضعيف، أو : التعقيب على القول بالعام املراد به اخلصوص إما :اخلامس
 . ، وال مرجحبالسكوت عنه؛ لكونه حمتمالً

ا فإين أو راجح ،اصحيح إذا كان قول املفسر بالعام املراد به اخلصوص قوالً :السادس
ن  أثره يف التفسريأبي ه قد سبق التوسع فيه يف فصل مستقل، وقد على سبيل االختصار؛ ألن

  .يكون للقول أكثر من أثر فأشري لذلك، وإن تكرر فأحيل على  ماسبق
عليها يف مواضع من القرآن الكرمي، فأتكلم عنها  صقد تتكرر بعض اآليات اليت ن :بعالسا

افظة على عند أول ورودها، مث أكتفي باإلحالة عليها عند ذكر املوطن اآلخر، وذلك حم
 .ترتيب املصحف

ها عامة مراد ا اخلصوص بعد الدراسة عليها املفسرون بأن ف اآليات اليت نصأصن: ثامنال
 .جلميع هذه اآليات يف ملحق مستقل

                                 
 ). ١٠٢ص: (ينظر  )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٩٧ 

 
 
 
 
 

 
 

  ﴾ سورة البقرة﴿ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٩٨ 

 : األوىل اآلية

 . M   ,  +   *  )(  '&   %  $  #L :قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

يف قولـه  : وذلـك  )١(،)) املؤمنني عند :أي اخلصوص به يراد عموم هو :قوم وقال(( 

 . M  )(  '&   %L :تعاىل

 )٤(وابن عادل احلنبلـي،  )٣(والسمني احلليب، )٢(أبوحيان األندلسي،: ووافقه يف إيراد ذلك
ـ  ن من قال بذلك من املفسرين، وإمنا أوردوهيبكلهم مل ي )٥(وأبو الليث السمرقندي ا وجه

 .يف اآلية من أوجه الرد على اعتراضٍ

ظاهر هذا العموم املنفـي يف   سبب القول بالعام املراد به اخلصوص يف هذه اآلية هو أنَّ إنَّ
اآلية قد اعترضه واقع الكفار واملنافقني املرتابني يف كتاب اهللا تعاىل فكان يف ظاهر هـذا  

طْاالعتراض مىلا للمالحدة يف كتاب اهللا تعاعن . 

 :قال الرازي

ه ال شك فيه عندنا فنحن قد نشك فيـه، وإن  عين أن إنْ: طعن بعض امللحدة فيه فقال(( 
٦(.))ه ال شك فيه عنده فال فائدة فيه عىن أن( 

 

 

                                 
 ). ١/٨٣(احملرر الوجيز   )١(
 ). ١/١٦٠(تفسري البحر احمليط   )٢(
 ).١/٩٠(الدر املصون   )٣(
 ).١/٢٧٠(اللباب يف علوم الكتاب   )٤(
 ). ١/٤٨(حبر العلوم   )٥(
  ). ٢/١٨(مفاتيح الغيب  )٦(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٢٩٩ 

العلماء على هذا اإلعتـراض   الرد على هذا اإلعتراض مل يكن الوحيد يف ذلك فقد رد إنَّ
غري الذي ذُ بوجوهر منهاك: 

 . ال ترتابوا فيه: أنه خرب معناه النهي أي :األول

 :قال الشنقيطي

 ؛ال ترتابوا فيـه  :أريد به اإلنشاء أي ال ريب فيه خرب :قوله وأجاب بعض العلماء بأنَّ(( 
 .ه يذهب إىل قبول هذا الوجه، وهو حمتملفكأن )١()).وعليه فال إشكال 

السبب الذي أوجب من قال ذا الوجه هو االعتراض السـابق   لقد ذكر ابن عثيمني أنَّ
 :حيث قال

ه قد حصل فيه ريب من الكفار، ألن: والذي أوجب أن يفسروا النفي مبعىن النهي قالوا(( 
فال يستقيم النفي  ]٤٥: التوبة[ M  v  u  t   sL : واملنافقني؛ قال تعاىل

حينئذ؛ وتكون هذه القرينة الواقعية من ارتياب بعض الناس يف القرآن قرينةً موجبة لصرف 
  )٢()). النهياخلرب إىل 

 .أنَّ املنفي كونه متعلقاً للريبِ: الثاين

 :قال الزخمشري

 ))ما املنفي كونه متعلقاً للريبوإن، ومظنسطوع الربهان و ،ه من وضوح الداللةة له؛ ألن
  )٣()). يقع فيه حبيث ال ينبغي ملرتاب أنْ

 

 

                                 
 ). ١٤ص(دفع إيهام االضطراب   )١(
 ). ١/٢٧(تفسري القرآن الكرمي   )٢(
 ). ٣٦ص(الكشاف   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٠٠ 

أما ريب املرتابني فيه فال اعتبار له؛ ألنه ال وجود للريب ه عند اإلنصاف، وحتقيق النظر فإن
       على طريقة  أصالً ن ريبه حبال من ليس مبرتابٍهحال املرتاب يف و(( فأقام  أصالً

  )١(.)) التمثيل

ه ال ريب فيه عند ا أنه الريب فيه عند املتكلم به، وإمإما أن: يف اآلية تقديراً أنَّ: الثالث
ه على تقدير حذف ، وإما أن-وهو القول بالعام املراد به اخلصوص السابق -املؤمنني 

 )٢(.ال سبب فيه لوضوح آياته، وإحكام معانيه، وصدق أخباره: املضاف فيكون املعىن

 :الترجيح

ح القول الثاين من أقوال العلماء يف الرد رض األقوال السابقة يف هذه اآلية فإين أرجبعد ع
 :على اإلعتراض يف اآلية، وذلك لألسباب التالية

املراد من عموم نفي الريب  بأنَّ: ومنه القول: يف اآلية تقديراً القول بأنَّ أنَّ :األول
وهنا استقام املعىن  )٣(على اإلضمار، مقداالستقالل م ضعيف؛ ألنَّ خصوص املؤمنني قولٌ

وهذه : (( ا على الوجه الثالثإىل إضمار؛ لذا قال أبو حيان األندلسي معلقً دون حاجة
  )٤()). التقادير ال حيتاج إليها

ه الريب فيه عند املتكلم به، أن: فإذا قلنا القول بالتقدير يف اآلية ال خيلو من اعتراضٍ إنَّ
ه الريب فيه عند املؤمنني مل يكن ذلك مما يدل عليه سياق حانه وتعاىل، أو أنوهو اهللا سب
فاإلخبار بنفي الريب  )٥(املقصود خطاب املرتابني يف صدق نسبته إىل اهللا تعاىل اآلية؛ ألنَّ

 هـللغرض يف اآلية فإن عند املتكلم به، أو عند املؤمنني ال يدل عليه السياق، وليس مبوافقٍ

 

                                 
 ). ١/٢٢٠(التحرير والتنوير البن عاشور   )١(
 ). ١/١٦٠(البحر احمليط أليب حيان   )٢(
 ). ٢/٤٢١(حسني احلريب . قواعد الترجيح عند املفسرين د  )٣(
 ).١/١٦٠(البحر احمليط   )٤(
 ). ١/٢٢٠(التحرير والتنوير البن عاشور   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    
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قَال يدر من احملذوفات إال أفصحها، وأش١(ها موافقة للغرض،د( ى عند وهذا ما ال يتأت
 . املراد من عموم نفي الريب خصوص املؤمنني القول بأنَّ: ، ومنهيف اآلية تقديراً القول بأنَّ

تصرف صار إليه دون قرينة ، وااز ال ياآلية خرب معناه النهي جماز القول بأنَّ أنَّ: الثاين
ازي، وال قرينة هنا، أمالقرينة الصارفة هي وقوع  ا القول بأنَّحقيقته إىل هذا املعىن ا

 م به؛ ألنَّالريب فيه من كثري من الناس؛ لذا فال يستقيم النفي يف اآلية فهذا القول غري مسلَّ
آن أيرتابون ما تتكلم عن القرآن من حيث هو قرآن ال باعتبار من يتلى عليهم القراآلية إن

   )٢(.أم ال يرتابون

حال  ه متعلق بالقرآن الكرمي دون اعتبارِالنفي على حقيقته، وأن بأنَّ: القول أنَّ :الثالث
  )٣(.بني هو قول كثري من املفسريناملخاطَ

ونفي الريب : (( ب به أبو حيان األندلسي الزخمشري فيما ذهب إليه حيث قالما تعقَّ إنِّ
وال يكون فيه، وال يدل ذلك على نفي  ،ليس مما حيله الريب :املاهية، أييدل على نفي 

ىل محله على نفي فعلى ما قلناه ال حيتاج إ كثريين من ناسٍ ه قد وقع ارتيابألن ؛االرتياب
 )٤()). كما محله الزخمشري واملظنة ،التعليق

نفي ماهية  فإنَّ: للقول الذي ذهب إليه أبوحيان القول الذي ذهب إليه الزخمشري الزم إنَّ
ا له فإذا انتفى لوقوع الريب، ومتعلقً يكون الكتاب مظنةً ا يلزم منه نفي أنْالريب مطلقً

 واهللا أعلم . امللزوم انتفى الالزم

 

                                 
 ). ١/٣٧٥(خالد السبت . قواعد التفسري د  )١(
 ). ١/٢٧(تفسري القرآن الكرمي البن عثيمني   )٢(
، اللباب يف )٣٦ص(، الكشاف للزخمشري )١/٩٠(، الدر املصون للحليب )١١ص(التسهيل البن جزي : ينظر  )٣(

، إرشاد العقل السليم أليب السعود )١/٨٣(، احملرر الوجيز البن عطية )١/٢٧٠(علوم الكتاب البن عادل 
، )١/٢٧(تأيل للخازن ، لباب ال)٢/١٨(، مفاتيح الغيب للرازي )٧ص(، أنوار التنزيل للبيضاوي )١/٤٢(

 ). ١/٢٧(تفسري القرآن الكرمي البن عثيمني 
 ). ١/١٦٠(البحر احمليط   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    
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  :الثانية اآلية
 M  ,  +   *      )    (  '  &  %  $     #  "     !L : قوله تعاىل
 :وزياجلقال ابن 

هذه اآلية وردت بلفظ العموم واملراد ا        : قال شيخنا علي بن عبيداهللا(( 
  )١()).اخلصوص 

 :ابن جزيقال 
 )٢()). اخلصوص به يراد عام فلفظها: للجنس الذين كان فإنْ ((
املعىن  باتفاق مجيع املفسرين ال يكون  االسم املوصول يف اآلية إذا كان لإلستغراق فإنَّ إنَّ

 الكافر بأنَّ آذنت(( اآلية  والقرينة الدالة على ذلك هي أنَّ )٣(إال يف خاص من الكفار،
 يف ظاهرها على كانت ولو إنذارهم، عند الكفار من كثري آمن وقد يؤمن، ال إنذاره حني

 )٤(.)) اخلصوص ىلإ نقلها وجب ولذلك خمربه، خالف هلم اهللا خرب لكان العموم،
 ن أحداًن اخلاص من ذلك، ومنهم من مل يعيفمنهم من عي: وقد اختلف املفسرون يف ذلك

ن اختلفوا على ثالثة أقوال قال املاورديفمن عي: 
 :أوجه ثالثة على بذلك، أُرِيد فيمن واختلف(( 

 .بأعيام يسميهم وكان عباس، ابن قال وبه املدينة، حول الذين اليهود أم: أحدها
 .الطربي اختيار وهو كلهم، الكتاب أهل مشركو أم: والثاين

  )٥(.)) أنس بن الربيع قال وبه األحزاب، قادة يف نزلت أا: والثالث
ن جعل عموم ذلك مراداًومن مل يعي ه اليؤمن، به خصوص من سبق يف علم اهللا تعاىل أن

ه ميوت على كفره، وشركهوأن. 
 اهلدى، على ويتابعوه الناس مجيع يؤمن أنْ حيرِص > اهللا رسول كان((  :عباس قال ابن

                                 
 ).١/٢٢(زاد املسري   )١(
 )١٣ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ). ١/٨٧(احملرر الوجيز البن عطية ). ١/٢٤٨(التحرير والتنوير  )٣(
 ).١/٢٢(زاد املسري   )٤(
  ). ١/٧١(النكت والعيون  )٥(
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 وال األول، الذّكْر يف السعادةُ اهللا من له سبق من إال يؤمن ال أنه ثناؤه جل اهللا فأخربه
 )١()). األول الذكر يف الشقاُء اهللا من له سبق من إال يضل

 :الترجيح
 املراد به خصوص بعض الكفار، وأنَّ عموم اآلية غري مراد، وأنَّ بعد االتفاق على أنَّ

املراد  ي أرجح عدم التعيني، وأنَّاإلختالف إمنا هو يف تعيني بعض الكفار من عدمه فإن
ه ميوت على كفره، وأنَّبذلك خصوص من سبق يف علم اهللا أن ما من عني بعض الكفار  إن

الغيب عنه مبوته على الكفر، وذلك داخل يف ضمن هو من باب التمثيل مبن كشف 
 وهو القول، هذا حكي هكذا: (( م به قال ابن عطيةسلَّالقول الثالث ال ي إال أنَّ )٢(اآلية
  )٣()). منهم كثري أسلم قد األحزاب قادة ألنَّ ؛خطأ

الً ذكرناه الذي واملعىن(( )٤(:)٧٧٤ت( اقال ابن كثري أيضيف عباس ابن عن املروي وهو أو 
 )٥()). أظهر طلحة، أيب بن علي رواية

ها خاصة مبن وحاصله أن((  :قه لألقوال السابقةبعد سو)٦()٨٥٢ت(قال ابن حجر العسقالين
مبن قدواهللا أعلم )٧()).ه اليؤمن ر اهللا تعاىل أن 

  :أثره يف التفسري
    .رينإميان بعض املنذَجد يف احلس من ما و دفع توهم التعارض الظاهر بني اآلية وبني

                                 
 ). ١/٧٢(، الدر املنثور للسيوطي )١/٢٥٢(جامع البيان للطربي   )١(
 ). ١/٢٨٢(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )١/٨٧(احملرر الوجيز البن عطية   )٢(
 ).١/٨٧(احملرر الوجيز   )٣(
القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين حافظ مؤرخ فقيه ولد بالشام ورحل يف  كثري بن عمر بن إمساعيل  )٤(

، )١/٣٢٠(األعالم للزركلي : ينظر. طلب العلم انتقل إىل دمشق، وتويف ا، له املصنفات املشهورة الكثرية
 ). ٢٦٠ص(، طبقات املفسرين لألدنه وي )٦/٢٣١(شذرات الذهب البن العماد 

 .سامي سالمة: حتقيق) ١/١٧٣(العظيم تفسري القرآن   )٥(
 أصله،والتاريخ العلم أئمة من: حجر ابن الدين، شهاب الفضل، أبو العسقالين، الكناين حممد بن علي بن أمحد  )٦(

. ، ومولده ووفاته بالقاهرة، أخذ عن كبار علماء عصره، وتتلمذ عليه أئمة، وله مصنفات كثرية حسنةعسقالن من
 ).   ٧/٢٧٠(، شذرات الذهب البن العماد احلنبلي )١/١٧٨(األعالم للزركلي : ينظر

 ). ٧٢ص(العجاب يف بيان األسباب   )٧(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    
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  :الثالثة اآلية

M  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É : قوله تعـاىل 

  Ö  ÕL ]٢٤: البقرة[  

 :قال أبوحيان األندلسي

  )١()). عاماً لفظه كان وإن دخوهلا، اهللا شاء ممن اخلصوص به يراد M Ò L  و(( 

 :قال ابن عطية

وتابعه على ذلك  )٢(،)) بدخوهلا القضاء عليه سبق فيمن اخلصوص معناه عموم(( 
   )٣(.القرطيب

فهي تعم مجيع الناس؛ ولكن هذا  -إن كانت لإلستغراق  -يف كلمة الناس هنا ) أل (  إنَّ
ا؛ ألن القرينة الصارفة هلا عن معناها احلقيقي هي قرينة شرعية فقد العموم غري مراد قطع

دخول املؤمنني اجلنة، ودخول الكافرين النار الشك جاء يف الشرع آيات قطعية الداللة يف 
 . يف ذلك

 : الترجيح

إنين مل أجد من نص على إرادة اخلصوص يف هذه اآلية من املفسرين غيولعل ر ما ذكرت ،
م أن يكون معناها يف من أوجب حيت السياق الذي وردت فيه الكلمةُ أنَّ: السبب يف ذلك

 ه البد للقول باازحاجة حينئذ يف النص على ذلك، وكذلك فإناهللا عليه فيها اخللود؛ فال 

 

 
                                 

 ). ١/٢٥٠(تفسري البحر احمليط   )١(
 ). ١/١٠٧(احملرر الوجيز   )٢(
 ). ١/٣٥٤(اجلامع ألحكام القرآن   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٠٥ 

من عالقة حىت يصح النقل، فما العالقة بني املعىن احلقيقي لكلمة الناس، وبني املعىن  
 ها عالقة الكل باجلزء؛ فما هو الوجه اجلامع بينهما؟ بأن: قلنا اازي؟  إنْ

 حمل عليه كالم اهللا تعاىل، وعليه فالقول بأنَّالوجه اجلامع بينهما ال يظهر فيه بالغة ي إنَّ
 القول بأنَّ بعيد، وأنَّ املراد من عموم الناس خصوص من سبق عليه القضاء بدخوهلا قولٌ

از بإرادة اخلصوص أرجح وأوىل؛ ذلك يفهم من سياق اآلية دون احلاجة حلمله على ا
 وكذلك فإنَّ )١(القول الذي تؤيده القرائن يف السياق مرجح على ما خالفه، وذلك ألنَّ

از فحمله على احلقيقة أوىل؛ ألنواهللا أعلم )٢(.ه األصلالكالم إذا دار بني احلقيقة وا 
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 ). ١/٢٦٩(حسني احلريب . قواعد الترجيح عند املفسرين د  )١(
 )٥/٣٩٢(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٠٦ 

 :الرابعة اآلية

.  /  M  <  ;:  9  8  7  6  5  43   2  1  0 :  قوله تعاىل

   ?>  =L ]٢٥: البقرة[ . 

 :بن عاشوراقال 

  )١()). بالقرينة اخلصوص به مراد عام فهو األول الزمن غري لعموم كلما أنَّ وحيتمل(( 

 : قال املاوردي

 ))M :  9  8  7  6 5 L   ;تأويالن فيه: 

 الدنيا، مثار من رزِقْناه الذي مثلُ اجلنة، مثار من رزِقْناه الذي هذا أنَّ: معناه أنَّ :أحدمها
 .وقتادة ،وجماهد ،عباس وابن ،مسعود ابن قول وهذا

 ما رأوا فإذا مثلها، مكاا استخلف أشجارها، من جنيت إذا اجلنة مثار أنَّ :والثاين

 وهو ،M :  9  8  7  6 L: فقالوا عليهم، اشتبِه جنِي، الذي بعد استخلف
 )٢(.)) كثري أيب بن وحيىي ،عبيد أيب قول

من صيغ العموم اليت تعم مجيع األزمنة، فأهل اجلنة كلما يؤتون بالثمرة ) كلما (  إنَّ
فيعم  -على القول األول  -يف الدنيا : هذا الذي رزقنا من قبل يعين: ليأكلوها كان قوهلم

 . ى هذا فال إشكالقوهلم ذلك أول دخوهلم للجنة، وأكلهم من مثرها؛ وعل

 -يف اجلنة : زقنا من قبل أيهذا الذي ر: اإلشكال يتولد حني يكون قول أهل اجلنة إنَّ
( صيغة   فكيف يكون توجيه هذا اإلشكال مع األخذ باالعتبار أنَّ -على القول الثاين 

 . للتكرار، والعموم) كلما 

                                 
 ). ١/٣٥٦(التحرير والتنوير   )١(
 ). ١/٨٦(النكت والعيون   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٠٧ 

 :قال أبوحيان األندلسي

 الذي األول الرزق إنَّ حيث من إشكال ذلك يف كان اآلخرة يف القبلية كانت وإذا(( 
       شيء قبله يكن مل أول كان فإذا أول، أنه الفرض ألنَّ ؛قبل رزِقوه مثَل له يكون ال رزقوه
 )١(.)) رزقوه

وذلـك حبمـل    –ا سابقً -دفع هذا اإلشكال عن اآلية يكون كما قاله ابن عاشور  إنَّ
القرينة الصـارفة عـن    العموم يف اآلية على إرادة خصوص غري الزمن األول؛ وذلك ألنَّ

استحالة أن يقولوا ذلك يف أول مرة أكلوا منه مثر اجلنة إذ ال مثر قبل ذلـك  : العموم هي
رف ألجل ذلك العمومفص . 

 :الترجيح

ملراد به اخلصوص يف هـذه اآليـة   القول بالعموم ا بعد عرض األقوال يف تفسري اآلية فإنَّ
 :مرجوح، وذلك لألسباب التالية

يف الـدنيا            : مـن قبـل أي  : القول الراجح يف املقصود من قول أهل اجلنـة  أنَّ :األول
وابـن   )٤(وفخر الـدين الـرازي،   )٣(وهو قول الزخمشري، )٢(وقد رجح  ذلك الطربي،

 )٥(.جزي

مرجوح يف اآلية فله  عن قولٍ خلصوص يف اآلية ناتجفإذا كان القول بالعام املراد به ا
 .حكمه يف ذلك

رزقون من مثرها، فإذا رأوها أول مرة أهل اجلنة أول ما يدخلون اجلنة فإم ي أنَّ :الثاين
وتوا غري ما يعهدونه من مثر الدنيا فإذا أُ هذا الذي رزقنا من قبل؛ وليس هناك قبلٌ: قالوا

                                 
 ). ١/٢٥٨(البحر احمليط   )١(
 ). ١/٣٨٧(جامع البيان   )٢(
 ). ٦٣ص(الكشاف   )٣(
 ). ٢/١١٩(مفاتيح الغيب   )٤(
 ). ١٩ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٠٨ 

نفس قالتهم تلك فالعدول عن ظاهر التالوة إىل معىن آخر غري  من مثرها مرة أخرى قالوا
 . وذلك اليصح )١(من غري دليل؛ األول من غري موجب لذلك عدولٌ

قيل أهل اجلنة املقصود منه رزق اجلنة  بأنَّ: عن القول دفع اإلشكال الناشيِء أنَّ :الثالث
ال رزق الدنيا يكون بغري القول بالعام املراد به اخلصوص فقد يكون اجلواب بغري ذلك 

إما يف تساوي الثواب يف القدر :زقناه يشبه مارزقناه أول مرة يف اجلنة مار أنَّ: وهو
ه األولوالدرجة، وإما يف املنظر فيكون الثاين كأن :ا يفإم ا يف اللون الطعم واللون، وإم

  )٢(.دون الطعم

ها تدفع هذا اإلشكال ملدلوهلا فإن ملعىن اآلية، وتوسيعٍ هذه األجوبة مع مافيها من تعدد إنَّ
القول بالعام املراد به اخلصوص يف اآلية  وتزيله دون احلاجة إىل ركوب ااز خاصة، وأنَّ

ملدلول اآلية ومعناها، والقول الذي فيه  دون توسيعٍ قرينته غري موجبه، فهو يدفع اإلشكال
تأسيس واهللا أعلم )٣(.جديد أوىل من القول الذي فيه توكيد ملعىن اآلية ملعىن 
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 ). ١/٣٨٨(جامع البيان للطربي   )١(
 ).  ٢/١١٩(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
 ).٢/١٢٠(حسني احلريب . قواعد الترجيح عند املفسرين د  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٠٩ 

 : اآلية اخلامسة 

            M)  (  '  &  %  $  #  "  ! L : قوله تعاىل

 . ]٣٠: البقرة[

 :قال أبو حيان األندلسي

  )١()). اخلصوص به املراد عام هو :قوم وقال(( 

 : خصوص بعض املالئكة، وقد اختلف يف املراد ذا اخلصوص: أي

، وهذا قول ابن عباس آدم خلق قبل األرض جن معه قاتلوا الذين خاصةً إبليس قبيلة :فقيل
   )٢(.من طريق الضحاك ب

 :قال الطربي عن هذا القول

!  "  #  M  :ثناؤه جل اهللا قول أن عن تنبئ عباس، ابن عن الرواية وهذه(( 

)  (  '  &  %  $ L، ثناؤه جل اهللا من خطاب من خلاص 
  )٣()). اجلميع دون املالئكة

 

 

                                 
 ).١/٢٨٧(البحر احمليط   )١(
وقد نسبها إىل ). ١/٤٦(، زاد املسري البن اجلوزي )٢/١٥٢(، مفاتيح الغيب للرازي )١/٤٥٦(جامع البيان )  ٢(

وهذه الرواية من رواية بشر بن عمارة  ،ابن عباس من طريق أيب صاحل، ومل أجدها إال من طريق الضحاك عنه
ضعف بشر، واالنقطاع : هذه الرواية علتان عن أيب روق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس فاجتمع يف

اإلتقان للسيوطي : ينظر ب يصح نسبة هذا القول البن عباس بني الضحاك وابن عباس وعليه فال
 ).     ٦٠ص(طبعة امع، العجاب يف بيان األسباب البن حجر ) ٦/٢٣٣٦(

 ). ١/٤٥٦(جامع البيان   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣١٠ 

خلق آدم بألفي سنة، وهذا قول ي بين اجلآن قبل أنْ هم املالئكة الذين قاتلوا اجلن: وقيل
 )١(.بعبداهللا بن عمرو بن العاص 

ا كفروا من اجلن ببغيهم، وهذا املالئكة اليت كانت بط إىل األرض؛ لتقاتل قومهم : وقيل
  )٢(.قول أيب العالية من طريق الربيع بن أنس

ه كيف قالت أن: من املالئكة دون اجلميع هي القرينة اليت صرفت ذلك العموم خلاص إنَّ
,  -  .  /  M    5  4   3  2  1  0: هالرب املالئكةُ

7  6  Lخلق آدم، وال ذريته يومئذ فال بد وأنْ، ومل ي يتقدم هلم ععن حال  لم
لَمن خفيها ف يف األرض ممن سكن. 

 وذلك ،بالقول تسبق وال ،الغيب تعلم ال املالئكة أنَّ قطعا علمنا وقد(( : قال ابن عطية
قوله ألنَّ ؛املالئكة مجيع يف عام:  M  >  =  <L هلم املدح جهة على خرج 

 أنَّ إال الشرطني هذين مع يصح فال العموم قرينة فهذه :الطيب بن بكر أبو القاضي قال
وعلى هذا فقد اختلف  )٣(؛)) ومقدمة ،نبأ األرض يف اخلليفة إفساد من عندهم يكون

 .املفسرون يف مصدر علمهم بفساد من سيخلف يف األرض

 قاسوا أم ،تعاىل اهللا من بتوقيف يفسدون أنهم املالئكة علمت وهل: (( قال ابن اجلوزي
  :قوالن فيه قبلهم من حال على

 ،جماهد و ،واحلسن ،عباس وابن ،مسعود ابن قاله تعاىل اهللا من بتوقيف أنه :أحدمها 
 ...قتيبة وابن ،زيد وابن ،وقتادة

 

 
                                 

 ).١/٧٧(تفسري ابن أيب حامت   )١(
 ).١/٧٧(تفسري ابن أيب حامت   )٢(
 ). ١/١١٧(احملرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣١١ 

 وأيب ،عباس ابن عن هذا حنو روي آدم قبل سلف من أحوال على قاسوه أم :والثاين
املراد من املالئكة         القول الثاين هو سبب القول بأنَّ إنَّ )١()). مقاتل و ،العالية

  )٢(.بعضهم

  :الترجيح

املراد من املالئكة العموم  بعد عرض األقوال يف املراد باملالئكة يف اآلية فإين أرجح أنَّ
 :جلميع املالئكة؛ وذلك لألسباب التالية

ما كان اعتماده على إسرائيليات مل يدل عليها بعض املالئكة إن مجيع من خص أنَّ :األول
ذلك من قبيل  بأنَّ: القول أوالتابعني، وأنَّ صحيح عن الصحابة ، أو أثر>عن النيب  دليلٌ

ذلك مشروط بعدم شهرة  فيأخذ حكم الرفع غري صحيح؛ ألنَّ ما ال جمال للرأي فيه
 . ومن سبق قوله منهم فهو مشهور بذلك )٣(الصحايب يف كثرة أخذه عن أهل الكتاب،

                                                             : قـول املالئكـة   القرينة الصارفة للفظة املالئكة غري موجبة فإذا أوجبنـا أنَّ  أنَّ :الثاين
M  2  1  0  /  .  -  , L  مٍلْكان عن ع ق؛ فال يلزم ذلك مسب
 )٤(بذلك أليكون قد أخربهم اهللا  حتمل أنْقاسوه على من قبل؛ بل ي يكون عن قياسٍ أنْ

 . هحمل لفظ املالئكة على حقيقتعن ذلك؛ في فكان سؤاهلم اَهللا

األكثرين من السلف            املراد من لفظة املالئكة العموم هو قولُ القول بأنَّ أنَّ: الثالث
 :قال الرازي

 غري من املالئكة جلماعة ذلك قال تعاىل أنه :والتابعني ،الصحابة من األكثرون وقال(( 
 )٥()). ختصيص

                                 
 ). ١/٤٧(زاد املسري   )١(
 ).١/١٠٨(تفسري القرآن العظيم البن كثري   )٢(
 ). ١/٢٢٨(فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للسخاوي   )٣(
 .هذا القول ح الطربيولقد رج) ١/٤٧٠(جامع البيان للطربي : ينظر  )٤(
 ). ٢/١٥٢(مفاتيح الغيب   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣١٢ 

وهنـا           )١(بالتخـصيص، نص ه جيب محل نصوص الوحي على العموم مامل يردأن :الرابع
ــ مل يــص ــه؛                                             رد ن ــى عموم ــة عل ــظ املالئك ــل لف ــيص؛ فيحم بالتخص

 )٢()). األصل خالف التخصيص فيكون العموم يفيد املالئكة لفظ ألنَّ(( 
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  ). ٢/١٦٦(احلريب .قواعد الترجيح د  )١(
 ).٢/١٥٢(مفاتيح الغيب   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣١٣ 

 : اآلية السادسة

!  "  #  $%  &  '  )  (  *  +   ,  -  M : قوله تعـاىل 

  2  1  0  /  .L ]٣٨: البقرة[ . 

 :قال ابن عطية

  )١()). وحواء آدم يف اخلصوص ومعناه العموم ظاهره :وقيل(( 
وقد  أمجع  )٣(كما ذكره ابن اجلوزي عنه، )٢()٣٢٨ت(هذا القول ذكره ابن األنباري  إنَّ

 :املفسرون على دخول حواء وآدم يف اخلطاب قال الطربي

، مع إمجاعهم على أنَّ آدم M " L: وقد اختلف أهل التأويل يف املعين بقوله(( 
  )٤(.)) وزوجته ممن عين به

 :ما قاله ابن اجلوزي  -غري ماذكره ابن األنباري –ذا اخلطاب  يومما قيل يف املعنِ
 . واحلية، قاله أبو صاحل عن ابن عباس ،وحواء ،أنه انصرف إىل آدم :أحدها(( 

 . واحلية، حكاه السدي عن ابن عباس ،وإبليس ،وحواء ،إىل آدم :والثاين
 . وإبليس، قاله جماهد ،إىل آدم :والثالث
 . وإبليس، قاله مقاتل ،وحواء ،إىل آدم :والرابع

 )٥()). وذريتهما، قاله الفراء ،وحواء ،إىل آدم :واخلامس

                                 
 ). ١/١٣١(احملرر الوجيز   )١(
دب واللغة، ومن أكثر الناس من أعلم أهل زمانه باأل: حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر االنباري)  ٢(

 .وتويف ببغداد) على الفرات(ولد يف االنبار ، ثلثمائة ألف شاهد يف القرآنفظ كان حي: حفظا للشعر واالخبار، قيل
 ).٣/١٨١(، تاريخ بغداد )٢/٤٨٨(، املقصد األرشد البن مفلح )٦/٣٣٤(األعالم للزركلي . وله مصنفات كثرية

 
 ).١/٥٦(زاد املسري   )٣(
 ). ١/٥٣٥(جامع البيان   )٤(
 ). ١/٥٦(زاد املسري   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣١٤ 

األقوال السابقة غري القول اخلامس عمدته ما جاء عن بين إسرائيل يف  من املالحظ أنَّ إنَّ 
  )١(.طويلة ليس هذا حمل إيرادها وعرضها وي يف ذلك رواياتفقد ر ×قصة آدم 

 :الترجيح

بـه آدم  اآلية مراداًي أرجح أن يكون اخلطاب يف بعد عرض األقوال يف اآلية فإن × 
 : وحواء؛ وذلك لألسباب التالية

آدم وحواء وإبليس واحلية، أو الثالث األول، أو آدم : عمدة من قال أن املراد أنَّ :األول
وحواء واحلية عمدته على روايات بين إسرائيل، واملوقف منها ما قاله الدكتور حممد 

 :أبوشهبة

 عنهم محله مث بباطل، حقًا وخلطوا فيه، تزيدوا الذي إسرائيل بين قصص من هذا وكلُّ ((
 )٢(.)) الكرمي القرآن به وفسروا والتابعني، الصحابة من وغريه عباس، ابن

 ×فكيف يكون املراد آدم  مجعٍ اخلطاب خطاب ستشكل على ذلك أنَّقد ي :الثاين
 :وحواء دون غريمها فأقول

ه ال ميكن أن يكون اخلطاب إال للجمـع  للقول بأن صيغة اجلمع يف اآلية ليست موجبةٌ إنَّ
وله نظائر يف كتـاب   )٣(فقد يستعمل خطاب اجلمع ويراد به اإلثنان كما يراد به الواحد،

 :كتاب اهللا تعاىل، ويف لغة العرب ما يؤيده فمن ذلك

اء [ M  t  s  rL : يف قوله تعاىل داود وسـليمان  : واملراد ]٧٨: األنبی
 . كما يف أول اآليةإ

                                 
، )١/١٣٠(، الدر املنثور للسيوطي )١/٥٢٥(جامع البيان البن جرير الطربي : ملعرفة هذه الروايات ينظر )١(

  ).  ١/٧٢(، تاريخ الطربي )٥/٦٠٦(
 ). ١٨١ص(اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري   )٢(
دخل لعلم تفسري كتاب  اهللا النوع احلادي واخلمسون، امل) ٤/١٤٩٨(اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي : ينظر  )٣(

 ). ٢٨٠ص(اهللا للحدادي 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣١٥ 

بلفظ اجلمع، وإمنا مها  ]١٩: الحج [ Mr  q     p  o  n L : ويف قوله تعاىل

وإمنـا   ]٢١: ص[ M  K   J  I  H  G  F  EL : اثنان، ويف قوله تعاىل

 .، وغري ذلك كثري]٢٢: صM  \  [  Z  Y  XL ] : مها كما قاال

 :أما مايؤيده يف لغة العرب فقول الشاعر

ومهــم ــ نِيهِ ــ نِيفَذَقَ مرتيظَ  نهرظُ لُثْامها مهرِو التـ ر سي١(ن( 
   

 .نِيسرالت يرهمثل ظَ: أي

 : وقول الشاعر

ــي ــحي ــالم غَى بالس ــومٍ ينِ ـ خبوي  ق علـى الفَ  المِل بالسـ ق رِي 
ــ ألــيس املــوتبينــهما سـ إذا ماتوا وصـاروا يف القُ   اًءو ٢(ورِب( 

   
 واهللا أعلم  . وعليه فتفسري اآلية بذلك أوىل، وأرجحإذا ماتا وصارا يف القبور، : أي

 :أثره يف التفسري

ه ملا كان آدم وحواء منهما البشرية مجعاء قاما مقام البشرية يف اخلطابأثر بالغي؛ ألن. 

|    |    | 

 
                                 

البعيد من  :فذَالقَالقفر املخوف،  :املهمه. ينسب على الصحيح إىل خطام ااشعي، وهو شاعر إسالمي  )١(
ماارتفع من األرض شبهه بظهر ترس يف ارتفاعه  :والظهراألرض اليت الماء فيها وال نبات،  :تاملراألرض، 

. ر اجلاهل اوصف نفسه باحلذق واملهارة، والعرب تفتخر مبعرفة الطرق وتعي :واملقصودوتعريه من النبات، 
عبدالسالم هارون، لسان العرب البن منظور : حتقيق) ٥٤٩ - ٧/٥٤٨(خزانة األدب للبغدادي : ينظر

)٢/٨٩  .( 
، لسان )١٨٢ص(املؤتلف واملختلف يف أمساء الشعراء أليب القاسم اآلمدي : احلنفي  ينظر ينسب لشويعر  )٢(

 ).  ٣/١٥٥(العرب البن منظور 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣١٦ 

 :لسابعةاآلية ا

 M  À   ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹   ̧  ¶  µL : قوله تعاىل
 . ]٤٧: البقرة[

 :قال الطربي

 به يريد وهو العموم، خمرج M   À   ¿   ¾  ½L :قوله ذكره جلَّ وأخرج(( 
 )١()). خصوصا

 )٢(.خصوص عامل زمام: أي

وجماهد بن جرب،  )٤(،)٩٠ت(وأيب العالية الرياحي  )٣(،بوهو قول عبداهللا بن عباس
  )٦(.)٥()١٨٢ت(وقتادة، وعبدالرمحن بن زيد بن أسلم 

 :قال ابن قتيبة

 )٧()). اخلاص به ريدأ الذي العام من وهو(( 

 
                                 

 ). ١/٢٤(جامع البيان   )١(
 ). ١/٤٥(، معامل التنزيل للبغوي )١/٦٣(، زاد املسري البن اجلوزي )١/٢٤(جامع البيان   )٢(
 ). ١/٦٣(زاد املسري البن اجلوزي   )٣(
 وأخذ ،والعمل ،والعلم ،والتفسري ،القرآن يف اإمام كان التابعي الرياحي العالية أبو البصري مهران بن رفيع  )٤(

، طبقات )٤/٢٠٧(سري أعالم النبالء للذهيب : ينظر. عباس وابن ،ثابت بن وزيد بن كعب، أيب عن اعرض القراءة
 ). ٦٧/٢٢(، تاريخ دمشق البن عساكر )٩ص(املفسرين لألدنه وي 

احلديث،  ضعيف وهو ،ومجاعة أبيه عن روى املدين موالهم العمري العدوي أسلم بن زيد بن الرمحن عبد  )٥(
، شذرات )١١ص(طبقات املفسرين لألدنه وي . وهو ممن يكثر تفسريه القرآن بالقرآن وكان يف تفسه صاحلاً

  ). ١/٢٩٧(الذهب البن العماد 
 
 ). ١/١٠٤(، تفسري ابن أيب حامت )١/٢٤(جامع البيان : ينظر  )٦(
 . ، ومل أجده فيما بني يدي من كتبه)١/٦٣(زاد املسري البن اجلوزي   )٧(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣١٧ 

تفضيل أمة بين إسرائيل على أمة : إجراء العموم على ظاهره يلزم منه إشكالية أال وهي إنَّ
؛ ولذلك فقد تعددت الوجوه يف الرد على هذه )١(، وهذا باطل باإلتفاق>حممد 

 . اإلشكالية

 :قال الرازي

 :وجوه من عنه واجلواب ((
 من عالَما رأيت :كقولك الناس من الكثري اجلمع عن عبارة العالَم :قوم قال :أحدها
 ...الكل ال الكثري منه واملراد، الناس
 ...زمانكم عاملي على فضلتكم املراد :ثانيها

 ،الفضل يف مطلق لكنه ؛العاملني يف عامM   À   ¿   ¾  ½L  :قوله أنَّ :وثالثها
 )٢(... )).واحدةصورة  صدقه يف يكفي واملطلق

ه قد قرينة شرعية، وذلك أن: القرينة اليت أوجبت صرف اللفظ عن معناه احلقيقي هي إنَّ
على سائر > ا على أفضلية أمة حممد مايدل قطع >جاء يف كتاب اهللا وسنة نبيه حممد 

.  /  M      4  3  2  1  0 : األمم فمن ذلك قوله تعاىل
9  8   7  6  5 L  ]١١٠: آل عمران[ . 

:  ;  >  =  <    ?  @  M  C  B  A : وقوله

E  D L ]١٤٣: البقرة[ . 
 يف يقـول  > النيب مسع أنههز بن حكيم عن أبيه عن جده مارواه ب: أما األحاديث فمنها

 خريها أنتم أمةً سبعني ونمتت إنكم:(( قال   M2  1  0  /  . L  :تعاىل قوله
 )٣()). اهللا على وأكرمها

                                 
 ) ٣/٤٩(، مفاتيح الغيب للرازي )١١/٢٢١(جمموع الفتاوى البن تيمية   )١(
 ).٣/٤٩(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
، وابن ماجه يف سننه )٣٠٠١(بشار عواد رقم احلديث : حتقيق) ٥/١٠٤(أخرجه الترمذي يف جامعه  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣١٨ 

 :قال الطربي
 عليه حممد أمة على مفضلني يكونوا مل إسرائيل بين أنَّ > النيب عن اخلرب هذا أنبأ فقد ((

 )١()). والسالم الصالة
 :الترجيح

املراد من عموم العاملني خصوص عامل زمام، ومن كانوا بني ظهرانيهم هو  بأنَّ: القول إنَّ
 :القول الراجح؛ وذلك لألسباب التالية

ر هذه اآلية من السلف ممن وصلت إلينا تفاسريهم، ومل أجد ه قول عامة من فسأن :األول
عند عدم وجود املخالف  م على من سواهم خاصةًمن خالفهم يف ذلك، فقول السلف مقد

 )٢(.هلم
املراد من العاملني الكثري منهم، وغالبيتهم ال  بأنَّ: يقال اجلواب بغري ذلك كأنْ أنَّ :الثاين

 كان ما فكل الدليل، وهو العلم من مشتق العامل لفظ ألنَّضعيف؛ ((  كل العاملني قولٌ
 كل العامل: املتكلمني قول حتقيق وهذا العامل، من فكان عالَماً، كان تعاىل اهللا على دليالً

:  أو يقال )٣(،)) احملدثات ببعض العامل لفظ ختصيص ميكن ال هذا وعلى اهللا، سوى موجود
لوا ضتفضيلهم مطلق فيكفي يف وقوع صدقه صورة واحدة فيكون بين إسرائيل قد فُ إنَّ

ة اللفظة من صيغ هناك فرق بني املطلق والعام، وصيغ إنَّ: فيقال. ما ال كل األمر بأمرٍ
 واهللا أعلم  )٤(.العموم الشمويل ال من صيغ العموم البديل، وقد سبق بيان الفرق بينهما

 :أثره يف التفسري

دفع توهم التعارض بني هذه اآلية وبني ما جاء من تفضيل هذه األمة عليها، وكذلك يقال 
 .املراد ا خصوص عامل زمام فهذا توجيه كلي يف كل آية جاءت على هذا العموم بأنَّ

                                                                                             
ووافقه األلباين كما يف  ،هذا حديث حسن: وقال الترمذي ،)٤٢٨٧(برقم  بيت األفكار الدولية) ٤٦٢ص(

 ).٣/٢٠٥(صحيح الترمذي 
 ).١/٢٥(جامع البيان   )١(
 ).١/٢٤٣(، قواعد الترجيح للحريب )١/٢٠٠(قواعد التفسري للسبت : ينظر  )٢(
 ).١/١٢٨(، وينظر رد الشوكاين على اعتراض الرازي هذا يف فتح القدير )٣/٤٩(مفاتيح الغيب للرازي   )٣(
 ). ١٧٠ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣١٩ 

 :لثامنةاآلية ا

M  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â : قوله تعاىل

  Ô  Ó  Ò  ÑL ]٤٨: البقرة[ . 

 :قال الطربي

 )١()). التأويل يف خاص ا املراد فإنَّ التالوة، يف عاما خمرجها كان وإنْ اآلية وهذه(( 

 )٢(.ملن مات على كفره غري تائب إىل اهللا :أي

الشفاعة : وهذا القول يف اآلية هو قول أهل السنة واجلماعة الذين يثبتون الشفاعة، ومنها
 )٣(. -كما مر معنا -ألهل الكبائر، وخالفهم يف ذلك املعتزلة واخلوارج 

لورود اآليات،  ا؛نفي الشفاعة يف اآلية يفيد العموم، وهذا العموم غري مراد قطع إنَّ
 ف ظاهررِصواألحاديث املتواترة يف إثبات الشفاعة للموحدين، وألهل الكبائر منهم فَ

 .عموم هذه اآلية إىل إرادة اخلصوص فيمن مات على كفره

مجيع اآليات اليت فيها نفي الشفاعة يقال فيها ماقيل يف هذه اآلية من كوا خاصة مبن  إنَّ
 . اهللامات على كفره، ومل يتب إىل

 :قال ابن عاشور

  )٤()).ا بني األدلة حمل ذلك كله يف الكافرين مجع أنَّ: واجلواب عن اجلميع(( 

 

 
                                 

 ). ١/٣٣(جامع البيان   )١(
 ).١/٣٣(جامع البيان   )٢(
 ). ٢٩٩ص(حاشية : ينظر  )٣(
 ).١/٤٨٧(التحرير والتنوير   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٢٠ 

حنن أبناء اهللا، : املراد باخلصوص يف اآلية من قال من بين إسرائيل وقد ذكر ابن عطية أنَّ
  )١(.وأحباؤه، وأبناء أنبيائه فيشفعون لنا

زول يف اآلية، وهذا السبب مل أجده يف كتب أسباب مبين على سبب النوهذا القول َّ
حسب اجتهادي  –ل من ذكره النزول؛ بل أو- وتبعه على ذلك )٥٤٢ت(عطية  ابن ،

هكذا بدون  )٨٨٠ت(، وابن عادل احلنبلي )٧٤٥(، وأبوحيان األندلسي )٦٧١ت(القرطيب 
نسبة يعرف به صحة السند؛ فإذا كان كذلك فال يصح اعتباره  إىل أحد، وبدون سند
داخل يف الكافرين  >كان من كفر من بين إسرائيل بالنيب  ا يف نزول هذه اآلية؛ وإنْسبب

 . املنفية عنهم الشفاعة
املراد به اخلصوص يف قوله  لقد نشأ هذا القول بالعموم املراد به اخلصوص من العمومِ

 .M  Ç   Æ  Å   Ä É  È L: تعاىل
 :قال ابن اجلوزي

النفس الكافرة؛ فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به : املراد بالنفس هاهنا: قالوا(( 
  )٢()).اخلاص 

املراد بالنفس يف هذه اآلية على أنَّ وممن حكى اإلمجاع :الكافرة النفس :عطية  ابن
             وهو إمجاع صحيح، لعدم وجود خالف((  )٤(،وأبو عبداهللا القرطيب )٣(األندلسي،
  )٥()).يف املسألة 

 . وعليه فالقول بالعموم املراد به اخلصوص يف هذه اآلية صحيح
 :أثره يف التفسري

التوجيه الكلي جلميع اآليات اليت جاءت بنفي  الشفاعة يف القرآن الكرمي، ودفع توهم 
 .وبني اآليات واألحاديث املثبتة للشفاعة التعارض بني اآليات النافية للشفاعة،

                                 
  ).١/١٣٩(احملرر الوجيز  )١(
 ).١/٦٤(زاد املسري   )٢(
 ).١/١٣٩(احملرر الوجيز   )٣(
 ).٢/٧٨(اجلامع ألحكام القرآن   )٤(
 ).١٦٧ص(اخلضريي حممد . اإلمجاع يف التفسري د  )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٢١ 

 :اآلية التاسعة

 ].٥٢: البقرة[ M  T  S  R  Q  P  O  N  ML : قوله تعاىل

 :قال أبو حيان األندلسي

 خاص اللفظ عامM O L  فيكون ؛التسهيل أو ،الترك :مبعىن هنا العفو كان فإنْ(( 
 )١()). املعىن

 )٢(.خصوص من بقي منهم: أي

كمـا مـر           -يف حتديد القول بالعام املراد به اخلصـوص   يف معرفة غريب اللفظ أثراً إنَّ
 .تعدد استعمال كلمة العفو نتج عنه القول السابق وهنا فإنَّ )٣(،-معنا 

 :ثالثة معاين يف اللغة) عفا ( ولكلمة 

  )٤(.لهمبعىن س :والثالث، سرمبعىن د :والثاين، رثُمبعىن كَ :األول

تسهيل العقوبة، : العفو أي أنَّ: تفسري العفو يف اآلية على معىن التسهيل يكون معناه إنَّ
مجيع من  معمن اهللا عليهم ي وترك معاقبة من اختذ العجل من بين إسرائيل بالقتل تفضالً

اختذ العجل منهم، وهذا غري مرادألنَّ(( قتل ؛ بل املراد خصوص من بقي منهم ممن مل ي 
 :أما العفو يف القرآن فكما قال ابن  اجلوزي )٥()). منهم بقي عمن كان إنما عفوال

 ...واملغفرة الصفح :أحدها: أوجه أربعة على القرآن يف العفو أنَّ التفسري أهل ذكرو(( 
 )٦()).. ..الكثرة :والرابع...املال من الفاضل :والثالث، ...الترك :والثاين

                                 
 ). ١/٣٥٩(البحر احمليط   )١(
 ).١/٣٥٩(البحر احمليط   )٢(
 ). ١٢٦ص(  )٣(
 ). ١/٣٥٥(البحر احمليط أليب حيان   )٤(
 ).١/٣٥٩(البحر احمليط   )٥(
 ). ٤٣٧ص(نزهة األعني النواظر البن اجلوزي   )٦(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٢٢ 

 :الترجيح

ي أرجح أن يكون املراد من كلمة بالعام املراد به اخلصوص يف اآلية؛ فإنبعد عرض القول 
 :احملو والصفح؛ وذلك لألسباب التالية: العفو هنا

وهو عام يشمل  M  l  kL   :قرينة السياق فقد ذكر اهللا بعد ذلك قوله :األول
ذا ه Ms  r  L : ا فقولها، وأيضهم بعضيقتل بعض مجيع من ارتكب الذنب بأنْ

 .تل، أومن بقي منهما سواء من قُها توبة، وصفح، وغفران عن ذنب ارتكبوه مجيعأن: يعين
 :قال أبو حيان األندلسي

 من وعلى قُتل، من على تاب تعاىل فإنه ومعىن، ،لفظاً عاماً كان احملو، مبعىن كان وإنْ(( 
 )١()). بقي

العني : (( قال ابن فارس. إىل معىن التركا أصالن يرجعان مجيع) العفو ( لكلمة  أنَّ :الثاين
مث  –... يدل أحدمها على ترك الشيء، واآلخر على طلبه: والفاء واحلرف املعتل أصالن

  )٢()).الترك : وهو فاألصالن يرجعان إىل معىن: -قال 
عن الوجه الثاين         /ه إىل معىن الترك فقد قال اجلوزي يرجع مجيع ما ذكره ابن إنَّ
وقال ابن فارس عن  )٣(،)الصفح واملغفرة ( ه قريب من معىن الوجه األول أن) الترك ( 

) الفاضل من املال( أما الوجه الثالث  )٤(.أنه يدل على معىن الترك) الكثرة ( الوجه الرابع 
فال خيفى أنه من تر٥(.فيسهل إنفاقه ضل من فضلةٌفْك املال حىت يكثر، وت( 

أما دترك؛ : عىنس فهي مبر ))وذلك أنه شيء يترك فال يتعهد وال ينل فيخفى على مرور ز
 )٦()).األيام 

                                 
 ).١/٣٥٩(البحر احمليط   )١(
 ). ٦٤٤ص( ، )٦٤٢ص(معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ).٤٣٧ص(نزهة األعني النواظر البن اجلوزي   )٣(
 ). ٦٤٤ص(معجم مقاييس اللغة   )٤(
 ).٥٧٤ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب   )٥(
 ).٦٤٣ص(معجم مقاييس اللغة   )٦(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٢٣ 

بال دليل  منها يف موضعٍ خصص معىنتلك املعاين ترجع إىل معىن واحد فال ي وعليه فإنَّ
خصوص  )١()عنكم ( يكون املراد من عموم  على أنْ يدل على ذلك، وهنا مل أجد دليالً

 .  من بقي منهم

يكون اللفظ من ألفاظ العموم،  أنْ: من شروط القول بالعام املراد به اخلصوص أنَّ :الثاين
ا؛ وعليه فال يصح أخذ ليس من ألفاظ العموم اتفاقً) عنكم ( وهنا حرف اجلر املضاف 

 واهللا أعلم.العموم منه

|    |    | 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).١/٣٥٩(كذا قال أبو حيان   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٢٤ 

 :اآلية العاشرة

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  M : قوله تعاىل

  2  1    0  /  .  -    ,  +L  ]٦٢: البقرة.[  

 :قوالً M  #  "  ! L  :ذكر ابن  عاشور يف قوله تعاىل

  )١()). فقط بألسنتهم املؤمنني خصوص به أريد :فقيل(( 

 .املنافقني: أي

  )٣( )٢(.)١٦١ت(وهو قول سفيان الثوري 

ه كيف يذكر الذين آمنوا يف عداد اليهود، والنصارى، أن: القول بذلك هوإن سبب 
املراد  بأنَّ: والصابئني، وهم كفار؛ فكان البد من صرف ظاهر العموم يف اآلية إىل القول

 .به خصوص من آمن بلسانه دون قلبه، وهم املنافقون

 :الترجيح
أنَّ: القول الصحيح يف اآلية هو ي أرجح ضعف هذا القول، وأنَّبعد عرض هذا القول فإن 

، أو > على عمومه، وأا تتناول من اتصف باإلميان سواء قبل بعثة النيب العموم باقٍ
 :بعدها؛ وذلك لألسباب التالية

هم قال اآلية على عمومها هو القول املعروف عن السلف، ومجهورِ القول بأنَّ أنَّ: األول
 )٤()).فسرين وهذا تأويل مجهور امل: (( ابن عطية

                                 
 ). ١/٥٣٩(التحرير والتنوير   )١(
، واستقر به الكوفة يف ونشأ ولدأبو عبداهللا، أمري املؤمنني يف احلديث،  ،الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان  )٢(

، شذرات )٧/٢٢٩(، سري أعالم النبالء للذهيب )١/١٠٤(األعالم للزركلي . املقام يف البصرة إىل أن تويف ا
 ). ١/٢٥٠(الذهب البن العماد 

 ). ١/٧٧(زاد املسري البن اجلوزي   )٣(
 ). ٢/٢١٩(احملرر الوجيز   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٢٥ 

            وصيغة العموم يف اآلية  )١(على عمومه حىت يأيت ماخيصصه، العموم باقٍ أنَّ :الثاين
 .فهي باقية على عمومها، وال خمصص )٢(الصيغ على العموم لِّمن أد) الذين( 

قصد ا البشارة ملن اآلية ي بأنَّ هو الظن: من أسباب القول بالقول املرجوح إنَّ :الثالث
وهي ليست كذلك إذ لوكانت كذلك ملا كان يف ختصيص األصناف  >آمن مبحمد 

من أصناف الناس مجيعهم تشمله > آمن مبحمد  األربعة دون غريهم فائدة إذ كل من
٣(.ه من أهل السعادةالبشارة؛ ألن( 

عث إليهم آلية أريد ا من با بأنَّ هو الظن: من أسباب القول بالقول املرجوح إنَّ :الرابع
ريد م أُ: يقال ا أنْمنا بذلك فإمإذا سلَّ: دون من مضى من املؤمنني فيقال> حممد 

دح من آمن الذين كفروا، أو الذين آمنوا، أو الطائفتني فإن قيل باألول فهو ممتنع؛ ألنه م
: دح ملن تاب منهم قيلامل: باهللا، واليوم اآلخر، والكفار ليس فيهم أحد من هؤالء فإن قيل

وآمن به فهو أحق باملدح من هؤالء الكفار فكيف  > ا حني بعث حممد من كان مؤمن
 .نيب طٌلَخيرج منها؟ فدعوى من ادعى أنه  أثىن على من كان كافرا مث آمن غَ

)  (  *  +  ,    M : فما احلاجة إىل قوله: أراد الذين آمنوا فيقال: قيل وإنْ

  .  -L  . 
ممن  فكل من آمن به ممن بعث إليه فهو سعيد به سواٌء: أراد الطائفتني فيقال: وإن قيل

ذكر يف اآلية، أو من اوس واملشركني؛ فانتفت فائدة التخصيص ؤالء األصناف 
 .األربعة

سبب النزول كان  وهنا فإنَّ )٤(صورة السبب قطعية الدخول يف العموم، أنَّ :اخلامس
٥(ن بــاهللا واليــوم واآلخـــر؛ن مضى ممن آمعم(  

                                 
 ). ٢/١٦٦(، قواعد الترجيح للحريب )٢/٥٩٩(قواعد التفسري للسبت  )١(
  ). ١/٢٦٧(تفسري آيات أشكلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية  )٢(
 ).١/٢٦٩(املصدر السابق   )٣(
  )٢/٦٠٢(قواعد التفسري للسبت  )٤(
 صـالم  مـن  فـذكر عن أهل دين كنت معهم  > سألت النيب :سلمانقال : عن جماهد قال: سبب النزول )٥(

ــادم ــت ، وعب !  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +  M      :فنزل



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٢٦ 

                            )١(.فال جيوز إخراجهم من اآلية

القول بالعموم املراد به اخلصوص يف هذه اآلية قول مرجوح وبعيد كما قال  ومبا سبق فإنَّ
 )٢(.ذلك ابن عاشور

|    |    | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                             
, L.  ٩١ص(، وقد صحح سنده ابن حجر يف العجـاب  )١/١٢٦(أخرجه ابن أيب حامت يف تفيسره( ،

 ). ٢٤٤ص(وابن تيمية كما يف تفسري آيات أشكلت 
تفسري آيات أشكلت                    : ا يف الترجيح نقلتها عن ابن تيمية من كتابههذه األسباب اليت ذكرا مجيع إنَّ  )١(

 . بتصرف) ٢٧٣ص – ٢٦٧ص(
 ). ١/٥٣٩(التحرير والتنوير   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٢٧ 

 :اآلية احلادية عشرة

M  s  r  q   p  o   n     m  l  k : قال تعـاىل 

  x  w   v  utL ]٨١: البقرة[. 

 :قال الطربي

 ))ا بعض السيئات دون بعض، وإنْإن ما عىن اهللا ١()).ا كان ظاهرها يف التالوة عام( 

النكرة يف سياق النفي من صيغ العموم فيكون املراد مجيع  أنواع السـيئات صـغريها    إنَّ
للقرائن املوجبة لصرفه عـن   )٢(اتفاقا وكبريها؛ ولكن ملا كان ظاهر هذا العموم غري مراد

من أفراد السيئة، وال سيئة حتيط بصاحبها، وتوجب لـه   ظاهره؛ وجب محله على خاص
 .اخللود غري الشرك باهللا

 :وهو قول أكثر املفسرين من السلف قال ابن اجلوزي

الشرك يف قول ابن عباس، وعكرمة، وأيب وائل، وأيب العالية، وجماهـد،  : السيئة هاهنا(( 
  )٣()).وقتادة، ومقاتل 

الكبائر وهو قول احلسن البصري، : املراد بالسيئة لقد جاء عن بعض السلف يف أنَّ
 )٤(.والسدي الكبري

  )٥(.القولني يكون ظاهر العموم غري مراد اتفاقًوعلى كال ا

 

                                 
 ). ٢/٢٨٢(جامع البيان   )١(
 ). ٣٨٨ص(تفسري آيات أشكلت البن تيمية   )٢(
 ). ١/٩٢(زاد املسري   )٣(
 ). ١/١٥٨(تفسري ابن أيب حامت   )٤(
 ).٣٨٨ص(تفسري آيات أشكلت البن تيمية   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٢٨ 

 :الترجيح
الترجيح سوف يكون يف املراد ذا اخلصوص أهو الشرك، أو الكبائر مع اإلتفاق على  إنَّ
 :ظاهر العموم غري مراد فأقول أنَّ
يكون املراد باخلصوص يف اآلية الشرك؛ وذلك لألسباب التالية ي أرجح أنْإن: 

املراد بالسيئة يف اآلية   عى اإلمجاع على أنَّقول كثري من السلف؛ بل قد اد هألن :األول
  )١(.الشرك الواحدي

فسبحانه  )٢(ه مهما أمكن محل ألفاظ القرآن على عدم الترادف فهو املطلوبأن :الثاين
ر بني لفظ املكسوب، وبني لفظ احمليط؛ فلو كان املراد بالسيئة الكبائر مل يغاير بنيغاي 

 )٣(.الشرك: املراد بالسيئة اللفظني فدل على أنَّ
الشرك حيث جـاءت  : املراد بالسيئة السياق الذي وردت فيه اآلية تدل على أنَّ :الثالث

دين يف اجلنة فناسب مقابلتهم باملشركني املخلـدين يف  فيها ذكر املؤمنني املخلَّ بعدها آيةٌ
 :النار قال ابن جزي

 ))اآلية يف الكفار؛ ألنعلى اليهود، ولقوله بعـدها  ها رد:  M  {  zL .(()٤(  
 واهللا أعلم  

 :أثره يف التفسري
 .قصر داللة املعىن على الشرك، وهو مذهب أهل السنة واجلماعة يف مرتكب الكبرية

|    |    | 

 

                                 
اإلمجاع يف التفسري : واإلمجاع غري صحيح ملا سبق ذكره من قول احلسن والسدي ينظر). ١/١٦٤(الوسيط   )١(

 ). ١٧٨ص(للخضريي 
 ). ١/٤٦٠(قواعد التفسري للسبت   )٢(
 ).١/٣٨٨(تفسري آيات أشكلت   )٣(
 ). ٢٨ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٢٩ 

 :اآلية الثانية عشرة

 ].١٠٦: البقرة[ M  5  4     3  2  1  0  /  .L : قال تعاىل

 :عطيةقال ابن 

 )١()). اخلصوص معناه عمومٍ لفظُ(( 

 )٢(.خصوص الصفات القدمية، واحملاالت: أي

وهي اليت يثبتها األشاعرة،  -صفات اهللا القدمية يراد ا عند األشاعرة الصفات السبع، إنَّ
احلياة، والعلم، : هنا، وهي )٣(مدهي املراد بوصف الق -وينفون ما عداها من الصفات 

  )٤(.والقدرة، والبصر، والسمع، والكالم، واإلرادة

هللا تعاىل خبلقه  ، ومتثيلٌيف إثباا تشبيه أنَّ: حجة املعتزلة يف نفي صفات اهللا تعاىل هي إنَّ
فلذلك نفوها عنه سبحانه، ومن تلك الصفات الصفات اليت يثبتها األشاعرة هللا تعاىل 

 وحجتهم أنَّ... اهللا حي بال حياة عليم بال علم مسيع بال مسع بصري بال بصر إن : فقالوا
وا أنَّهذه أشياء واهللا خالق كل شيء؛ فهي خملوقة، فظن يستلزم  اشتراك شيئني يف لفظ

  )٥(.اإلتفاق يف األمساء اليوجب التماثل يف املسميات التماثل من كل وجه وهذا باطل؛ فإنَّ

ا أرادوا أن يردوا على املعتزلة يف نفيهم هلذه الصفات اليت يثبتوا غاب األشاعرة مل إنَّ
حىت يقال) شيء(يف لفظ  أصالً ها ليست داخلةًعنهم أن :ا اخلصوص فإنَّأن ها مراد 

 .اإلتفاق يف اإلسم اليوجب اإلتفاق يف املسمى كما مر معنا

 

                                 
 ). ١/١٩٤(احملرر الوجيز   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
 ). ٧٢٧ص(، الكليات للكفوي )٢٢٢ص(التعريفات للجرجاين : بق بالعدم ينظرسهو الذي مل ي: املراد هنا  )٣(
 . عبدالرمحن عمرية: حتقيق) ٣/٦٨(كتاب املواقف لعضد الدين اإلجيي   )٤(
  ).٢٠ص(التدمرية البن تيمية  )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٣٠ 

ها منه سبحانه فهو ؛ ألنه أصالًقدرة اهللا تعاىل ال تدخل فيها صفات ويف هذه اآلية فإنَّ
قدرته  ا فإنَّالقادر بذاته، وصفاته مل يكن مث كانت؛ بل هي منه سبحانه وتعاىل، وأيض

ها ليست بشيء فال تدخل يف مسمى الشيء ؛ ألنسبحانه وتعاىل ال تتعلق باحملاالت أصالً
 .ها داخلة يف مسمى العمومأن: قالفال يعقل وجودها البتة حىت ي

 :قال ابن تيمية

 ))ه وهذا لفظ عام الختصيص فيه، فأما املمتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقالء، وذلك أن
١()).يف العموم  عقل وجوده فال يدخل يف مسمى الشيء حىت يكون داخالًمتناقض الي( 

ينكثرية قال فيها بعض املفسر وسوف متر معنا آيات :ا خصوص الصفات أن ها مراد
ا كالقول يف هذه اآليةالقدمية، أو احملاالت، والقول فيها مجيع :يف  ها ال تدخل أصالًأن

واهللا أعلم .ى العموم حىت يراد ختصيصهامسم 

 :الترجيح

 املراد من العموم خصوص الصفات القدمية واحملاالت قول ال يصح؛ ألنَّ بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم. ت اهللا وصفاته ال تدخل يف مسمى العمومصفا

|    |    | 

 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٣٤٩(بيان تلبيس اجلهمية   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٣١ 

 :اآلية الثالثة عشرة

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  M : قوله تعاىل

/  .  -  ,  + L ]١١٣: البقرة[  

 :قال ابن عاشور

 الغرض يف به تدعي شيٍء نفي :الكالم جماري يف ا واملراد ،عموم صيغة فالصيغة(( 
            به املراد كالعام جمازاً ستعملةٌم فهي ،املقامات حبسب الكالم فيه اجلاري

  )١()). اخلصوص

  )٢(.من احلق يصح، ويعتد به ليسوا على شيٍء: أي

أمرهم؛ ولكن هذا العموم  هم مجيعالنكرة يف سياق النفي يف اآلية تفيد العموم فيعم قولُ إنَّ
لوال التقييد لكان (( ه به والصحيح؛ ألن داملراد منه خصوص الشيء املعت؛ بل ليس مراداً

ال خيلو من  كل واحد املعىن ليست على شيء من األشياء، وهو غري صحيح ضرورة إنَّ
 )٣()).ما  مالبسة أمرٍ

هناك  أنَّ: ا من اعتراض وهوقوهلم هذا بالشيء املعتد به الخيلو أيض عمومِ ختصيص إنَّ
اشترك اليهود والنصارى يف اعتقاد صحتها، وإقرار بعضهم فيها لبعض كاإلقرار  اًءأشي

 به فكيف يصح إذاً رقمن الطائفتني تؤمن بذلك، وت باهللا، وبأمر املعاد، واجلنة، والنار فكلٌّ
السابق؟  التخصيص 

 

 

                                 
 ). ١/٦٧٦(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٢٤ص(، أنوار التنزيل للبيضاوي )١/٦٧٦(، التحرير والتنوير )٩٢ص(الكشاف للزخمشري   )٢(
 ). ١/٣٩٢(حاشية حمي الدين شيخ زاده على تفيسر البيضاوي   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٣٢ 

 :جييب عن ذلك الرازي فيقول
  :وجهني من اجلواب قلنا(( 

 أتوا ما فكأنهم األول ثواب حيبط باطالً قوالً احلسن القولِ ذلك إىل ضموا ملا أنهم :األول
  .احلق بذلك
 )١()). النبوات بباب يتصل ما وهي ا،فيه اختلفوا اليت باألمورِ العام هذا يخص أنْ :الثاين
من تزعم ية أمر عتد به يف اإلعتقاد حبقِّي على أمرٍ لست: فريق يقول لصاحبه كلَّ فكأنَّ

 )٢(.رسالته، وحقية ما يف يده من الكتاب
 :الترجيح

؛ بل املراد خصوص ه ليس مراداًبعد هذا العرض جلواب املفسرين عن هذا العموم، وأن
الشيء الصحيح املعتد به، أو خصوص الشيء الصحيح املعتد به يف اإلعتقاد بأحقية 

اجلواب الثاين هو األقرب للصواب؛ ملناسبته لسبب نزول  ي أرى أنَّالرسالة؛ وعليه فإن
 رسول على النصارى من جنران أهل قدم ملاَّ: (( قوله باآلية فقد جاء عن ابن عباس 

 مـأنت ما :حرميلة بن رافع فقال > اهللا رسول عند فتنازعوا يهود، أحبار أتتهم ،> اهللا
 ما: النصارى من جنران أهل من رجل فقال وباإلجنيل ،مرمي ابن بعيسى وكَفَر شيء، على
         نـم  ذلك يف أل اهللا فأنزل ؛بالتوراة وكَفَر ،موسى نبوة وجحد شيء، على أنتم

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  M  :قوهلما

  ,L  قوله إىل:  Mَّ?  >       A  @L .(()٣( 
 :أثره يف التفسري

هـم  ألن ؛الصحيح املعتد به يف  االعتقاد بأحقيـة الرسـالة  قصر داللة املعىن على الشيء 
 .يشتركون يف أشياء  يؤمنون ا، وكذلك دفع توهم التعارض

                                 
 ). ٤/٨(مفاتيح الغيب   )١(
 ).١/٣٩٢(حاشية حمي الدين شيخ زاده على تفيسر البيضاوي   )٢(
، وذكره الواحدي يف أسباب )١/٢٠٨(، وابن أيب حامت يف تفسريه )٢/٥١٤(أخرجه الطربي يف تفسريه   )٣(

 ).١٧٢ص(العجاب يف بيان األسباب البن حجر : ، وينظر)١٤٢ص(النزول 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٣٣ 

 :عشرة ةاآلية الرابع

 M  q  p  o  n  ml  k  j  i  h   gf  e  dL : قوله تعاىل
 . ] ١١٥: البقرة[

 :قال الطربي

  )١()). اخلاص واملراد العموم، جميء جاءت إا: يقال أن القول من فيه فالصواب(( 
هذه اآلية هل هي ناسخة أو  بأنَّ: على القول لقد كان قول الطربي يف هذه اآلية رداً

ه ذكر احتماالت هذا اخلصوص قوله السابق، والدليل على ذلك أن /منسوخة ؟ فذكر 
 :يف اآلية هي احتماالت الذي يف اآلية فذكر ثالثةَ

 عدوكم، مسايفتكم حال ويف التطوع، صالتكم يف أسفاركم، يف سريكم حال يف: األول
 .كما قال ابن عمر اهللا وجه فثم ومكتوبتكم، تطوعكم يف

 ؛إليها وجوهكم توجهون اليت اهللا قبلة فثم ا فتكونوا اهللا أرض من تولوا فأينما: الثاين
 . كما قاله جماهد منها إليها التوجه لكم ممكن الكعبة ألنَّ

كما  دعاءكم لكم أستجيب وجهي فهنالك دعائكم يف وجوهكم تولوا فأينما: الثالث
٢(.ا جماهدقاله أيض(  

 مـن  ذكرنا ما حمتمالً M ml  k  j  i  hL    :أل قوله كان افإذ: (( مث قال
 )٣()). هلا التسليم جيب حبجة إال منسوخة أو ،ناسخة أا يزعم أن ألحد يكن مل األوجه،

مراد الطربي من قوله السابق غري مرادنا يف إرادة اخلصوص من العموم،  ذلك أنَّفتبني من 
 .مراد الطربي هو إثبات أن اآلية حمتملة، والنسخ اليثبت باإلحتمال كما هي القاعدة وأنَّ

                                 
  ). ٢/٥٣٣(جامع البيان  )١(
 . بتصرف) ٥٣٣-٢/٥٣٢(املصدر السابق   )٢(
 ).٢/٥٣٤(املصدر السابق   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٣٤ 

ماورد من أسباب  على عمومها، وأنَّ اآلية باقيةٌ أنَّ: أما القول الصحيح يف اآلية فهو
فالصريح املذكور غري صحيح، والصحيح غري (( للنزول يف اآلية مل يصح فيها سبب 

املراد ا خصوص شأن  السياق الذي وردت فيه اآلية اليدل على أنَّ كما أنَّ )١())صريح 
 )٤(أبو حيان األندلسي، )٣(والبيضاوي، )٢(الزخمشري،: القبلة، كما بني ذلك مجع منهم

 واهللا أعلم )٦(.، والدكتور مصطفى أبوزيد)٥(.ر ابن عاشوروالطاه
 

|    |    | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ١/٢١٢(احملرر يف أسباب النزول للمزيين   )١(
  ). ٩٣ص(الكشاف  )٢(
 ). ١/٣٩٥(حاشية زاده على تفسري البيضاوي : ، وينظر)٢٤ص(أنوار التنزيل   )٣(
 ). ١/٥٣٠ (البحر احمليط  )٤(
 ). ١/٦٨٢ (التحرير والتنوير  )٥(
 ). ٢/١٤٤(النسخ يف القرآن الكرمي   )٦(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٣٥ 

 : عشرة ةاآلية اخلامس

M  £  ¢  ¡�   ~  }  |  {  z  yx  wv  u  t  s : قوله تعاىل

  ¤L ]١١٦: البقرة[ . 

 :)٣٧٣ت(قال أبو الليث السمرقندي 

  )١()). اخلاص به واملراد ،عام اآلية لفظ إنَّ :قيل وقد(( 

ـ   )٢(،كما نقله ابن اجلوزي عنه)٣٢٨ت(وقد ذكر ذلك ابن األنباري  ان وكذلك أبـو حي
 )٣(.األندلسي

 )٤(.املؤمنني خاصة: أهل الطاعة أي: واخلصوص املراد

جد ممن خلق اهللا مـن اإلنـس   القرينة الصارفة هلذا العموم هي احلس، والشرع فقد و إنَّ
واجلن مم هللا،  ليس هللا قانت، وقد ذكر اهللا يف كتابه أهلَ نالنار والذين استحقوها بعصيا

م له سبحانه وتعاىل يف مواضعكثرية من القرآن الكرمي؛ فكانت هذه القرينـة   وعدم قنو
 .هي الصارفة للعموم يف اآلية على هذا القول

وكلها ترجع إىل معـىن   )٥(ته،احلديث عن معاين القنوت قد مر معنا مبا أغىن عن إعاد إنَّ
 .الطاعة

 هذا اإلشكال جوابني آخرين غري الذي ذكر من إرادة اخلصوص  لقد ذكر املفسرون حللِّ

 

                                 
 ). ١/١١٤(حبر العلوم   )١(
 ).١/١١٩(زاد املسري   )٢(
 ).١/٥٣٣(البحر احمليط   )٣(
 ).١/١١٤(حبر العلوم  ،)١/٥٣٣(، البحر احمليط )١/١١٩(زاد املسري   )٤(
 ).١٢٧ص: (ينظر  )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٣٦ 

 :-كالم ابن األنباري  ناقالً -قال ابن اجلوزي 

 .الكفار تسجد ظالهلم بالغدوات، والعشيات فنسب القنوت إليهم بذلك أنَّ: والثاين(( 

له بأثر صنعه فيه، وجري أحكامه عليه؛ فذلك دليل على  لوق قانتكل خم أنَّ: والثالث
  )١()).ه لربه ذلِّ

هذين اجلوابني فيه محل داللة صيغة العموم يف اآلية على احلقيقة من مشوهلا جلميع  إنَّ
 .أفرادها

 : حمصلة أقوال املفسرين يف هذه اآلية تنحصر يف مسلكني إنَّ

 . مسلك من قال باخلصوص :األول

 . مسلك من قال بالعموم :والثاين

 : وأن من قال باخلصوص اختلفوا على قولني

  )٢(.بعزير، وباملالئكة على ماجاء يف سبب نزول اآليةو× أا خاصة بعيسى  :األول
 .أا خاصة بأهل الطاعة دون سائر الكفار :والثاين

 : من قال بالعموم اختلفوا على ثالثة أقوال وأنَّ

 .سبقا ذكرمها يف كالم ابن اجلوزي السابق :األول والثاين

    )٣(.القيامة يوم يف تكون الطاعة هذه أنَّ :الثالث

 

                                 
 ). ١/١١٩(زاد املسري   )١(
، زاد املسري البن اجلوزي )١٨٢ص(، والعجاب البن حجر )١٤٦ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : ينظر  )٢(

)١/١١٨.( 
، )٤/٢٣(، مفاتيح الغيب للرازي )١/٢٦٤(الكشف والبيان للثعليب : لإلستزادة يف معرفة أقوال املفسرين ينظر )٣(

  ).١/٩٧(عامل التنزيل للبغوي ، م)١/١٠٠(لباب التأويل للخازن 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٣٧ 

 :الترجيح 

بعد هذا العرض لألقوال يف تفسري اآلية والذي يهمنا منها القول بالعموم املراد به 
ذلك للعموم أرجح  القول بأنَّ ي أرجح عدم صحة القول به، وأنَّاخلصوص يف اآلية؛ فإن

 :وأوىل؛ وذلك لألسباب التالية

فتخصيص شيء مـن هـذا    )١(ماورد يف سبب نزول اآلية اليصح منه شيء؛ أنَّ :األول
  )٢(.كر يف سبب النزول ختصيص بال خمصص؛ وهذا اليصحالعموم مبا ذُ

عدم صحة السند يف السبب اليقتضي عدم اعتبار السبب فقد حتتـف   إنَّ: قيل إنْ :ينالثا
اليهـود  : من افترى على اهللا الولد هم وهنا فإنَّ )٣(تشهد بصحته واعتباره بالسبب قرائن

قد افترى على اهللا الولد كما ذكر ذلك عنهم القـرآن   والنصارى، ومشركو العرب وكلٌّ
 :الكرمي قال الرازي

 )٤()). التقديرات مجيع على احلكاية هذه صحت جرم فال(( 

العربة بعموم اللفظ ال خبصـوص  : القاعدة املشهورة على فرض صحة السبب فإنَّ :فيقال
كر يف السبب دون غريه ممن شاركه يف اللفظوجب عدم ختصيص ما ذُالسبب ت. 

بأهل الطاعة دون غريهم فقد رد علـيهم الطـربي    ذلك خاص إنَّ: من قال أنَّ: الثالث

 ¢   M :قوله أنَّ وِجهته، الكالم توجيه عن معرفته قصرت من بعض زعم وقد: (( بقوله

 

 

                                 
 ).  ١٨٢ص(العجاب البن حجر  :ينظر  )١(
 ).١/٢١٦(احلريب  . قواعد الترجيح د: ينظر  )٢(
 ). ١/١٦٠(املزيين . احملرر يف أسباب النزول د: ينظر  )٣(
 . دار الفكر) ٤/٢٥(مفاتيح الغيب   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٣٨ 

    ¤  £L، ٌآيـة  يف خصوصٍ ادعاُء جائزٍ وغري ،بعامة وليست ؛الطاعة ألهل خاصة 
١()). هلا التسليم جيب حبجة إال ظاهرها، عام( 

 جحـد  وإنوعليه فاآلية باقية على عمومها أما طاعة من كفر باهللا فبظهور صنعة اهللا فيه؛ 
قدرية : الطاعة منها بذلك، وبسجود ظله هللا وهو كاره؛ وذلك أنَّ هللا مذعن فلسانه ذلك،
 )٢(طاعة املؤمن كما رجح ذلك الطـربي، : طاعة الكافر، والثانية: فاألوىل شرعية: ومنها

 واهللا أعلم )٤(.وابن عطية )٣(وابن كثري،

|    |    |             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 ).٢/٥٣٩(جامع البيان   )١(
 ).٢/٥٣٩(جامع البيان   )٢(
  .سامي سالمة: حتقيق) ١/٣٩٧(تفسري القرآن العظيم  )٣(
 ).١/٢٠١(احملرر الوجيز   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٣٩ 

 :عشرة ةاآلية السادس

̄   °  ±  M  ² : قوله تعاىل  ®  ¬  «  ª   ©  ̈  §  ¦L 
 ].١١٧: البقرة[

 :قال الطربي

 )١()). اخلصوص فتأويلها عمومٍ، ظاهر ظاهرها كان وإنْ اآلية بل: آخرون وقال(( 

 )٢(.املوجوديف املأمور : أي

يف أي حال يكون األمر الذي يقضيه اهللا : إن السبب يف القول بذلك فرضية جدلية وهي
فكما أنه حمال األمر إال من آمر : أيف حال العدم؟ أو يف حال الوجود؟ فإذا كان األول

فمحال أمر احلادث بالوجود؛ : فكذلك حمال أن يكون األمر إال ملأمور، وإن كان الثاين
٣(.عموم النكرة ال تعم املأمور املوجود للعلة اليت سبقت ادث موجود؛ وعليه فإنَّه حألن( 

 :الترجيح

العموم يف هذه اآلية غري مراد ظاهره؛ بل مراد خصوصه قول غري صحيح،  بأنَّ: القول إنَّ
 : وال راجح؛ وذلك لألسباب التالية

النكرة يف اآلية قد أتت يف سياق اإلثبات، والنكرة يف سياق اإلثبات ليست من  إنَّ :األول
 وهي هنا غري متوافرة يف النكرة؛  )٤(–كما مر معنا  –صيغ العموم إال بشرطني

مشويل يف اآلية؛ بل هي للعموم البديل، وفرق بني األمرين وعليه فال عموم . 

 

                                 
 ). ٢/٢٤٥(جامع البيان   )١(
 ).٢/٢٤٥(جامع البيان   )٢(
 . املصدرالسابق  )٣(
 ). ٢٣ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٤٠ 

األمر يف جانب اهللا غري ماهو يف جانب البشر  هذا التصور غري صحيح فإنَّ أن :الثاين
إال بأمر اهللا، واليكون  فالعدم والوجود يف علم اهللا واحد فال يكون املعدوم موجوداً

املوجود معدومما هو يف جانب البشر، وفرق بني اهللا ا إال بأمر اهللا فالعدم والوجود إن
 .وخلقه

 :قال الطربي

                 :بقوله موجوداً تكوينه أراد إذا شيِءلل تعـاىل ذكـره اهللا فأمر كذلك، ذلك كان وإذ(( 
 M  ±L  اهجل ثناؤه  إرادته حال يفنا، إيإجيـاده  أراد الـذي  وجـود  يتقدم ال مكو 

ـ  فغـري  عنه رــيتأخ وال والوجود، بالكون أمره وال إياه، إرادته وتكوينه،  أن زـجائ
 إال موجـوداً  يكون أنْ وال موجود، وهو إال كذلك مراداً بالوجود مأموراً الشيء يكون

 واهللا أعلم  )١()). كذلك مراد بالوجود مأمور وـوه

|    |    |      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . التركي: حتقيق) ٢/٤٧٠(جامع البيان   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٤١ 

  :عشرة ةاآلية السابع

              M  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  ÇL : قولـــه تعـــاىل

 ].١٢٦: لبقرةا[

 :قال ابن عاشور

 مجيـع  مـن  :أي عـريف  استغراق وهو ،االستغراق تعريف الثمرات يف والتعريف(( 
  )١()). للناس املعروفة الثمرات

مصطلح اإلستغراق العريف هو مصطلح بالغي، وهو مرادف ملصطلح العام املراد بـه   إنَّ
 .وهو مما تفرد يف إطالقه ابن عاشور دون سائر املفسرين -كما قد بينته  -اخلصوص 

 :يف اآلية) من ( للمفسرين قولني يف معىن إن 

 .أا للتبعيض: األول

 )٢(.أا لبيان اجلنس: الثاين

عهد يف مكة حينما تكون لإلستغراق وهي هنا كذلك إذ مل ي) أل ( إن العموم يستفاد من 
 . مثر معروف

؛ وليست لبيان -على الراجح  –يف اآلية للتبعيض )  نم(  ؛ ألنَّمراد أصالً العموم غري إنَّ
  )٣()). ا يبين مبهم يتقدم مل إذ(( اجلنس 
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 ).١/٧١٥(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٢/١٠٩(الدر املصون للحليب : ينظر  )٢(
 . املصدر السابق  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٤٢ 

 :عشرة ةاآلية الثامن

                                  MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ L : قولــه تعــاىل 
 ]. ١٤٥: البقرة[

 :قال أبو حيان األندلسي

  )١()). علماؤهم املراد: األصم وقال(( 

مجيع الذين أوتوا  العموم فيكون املعىن اإلخبار بأنَّ    M ¹ Lظاهر االسم املوصول  إنَّ
هذا  العموم غري مراد  والشك أنَّ >الكتاب من اليهود والنصارى ال يتبعون قبلة حممد 

 :قال الرازي> منهم آمن، واتبع النيب  كثرياً فإنَّ

  > آمن مبحمد الكتاب أهل من كثرياً ألنَّ ؛كذباً اآلية لصارت العموم على محلناه لو ((
  )٢(.)) قبلته وتبِع

 : على قولني   M »  º  ¹ Lلقد اختلف املفسرون يف املراد بـ 

 .املراد ا خصوص علمائهم املعاندين، وقد سبق أنَّ :األول

قول احلسـن  ، وهو قبلتك اتباع على جيتمعون المجيعهم : املراد ا العموم أي أنَّ :الثاين
  )٣(.البصري

 
 
 
 

                                 
 ). ١/٦٠٦(البحر احمليط   )١(
 ). ٤/١١٣(مفاتيح الغيب   )٢(
 ).١/٦٠٦(، البحر احمليط )٤/١١٣(مفاتيح الغيب : ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٤٣ 

 : الترجيح

املراد بالعموم خصوص علماء اليهود والنصارى املعاندين منهم هو القول  بأنَّ: إن القول
 :الراجح؛ وذلك لألسباب التالية

داللة السياق فهذه اآلية أتت يف سياق احلديث عن علماء أهل الكتاب الذين  :األول

¥  ¦   §  ¨  ©  M : قول اهللا تعاىليعلمون احلق ويكتمونه فقد تقدمها 

  ´  ³   ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ªL ]مث جاء بعدها قوله تعاىل ]١٤٤: البقرة :

 M  -  ,  +  *   )  ('  &   %  $  #  "  !

  /  .L ]فصرف هذه اآلية عن سياقها صرف ال تؤيده قرينة  ]١٤٦: البقرة
 . السياق

 :قال الرازي

ألنَّ اجلمع العظيم ال جيوز عليهم الكتمان،  ؛الكل امتنع الكتمانإذ لو كان عاماً يف (( 
 )١()). فكذا هذه اآلية املتوسطة ؛وما بعدها خاصاً ،وإذا كان ما قبلها

واتبع قبلته  >جد من أهل الكتاب من آمن بالنيب داللة احلس والشرع فقد و: الثاين
كعبداهللا بن سالم وغريه من علماء أهل الكتاب، وكذلك فقد أخرب اهللا يف القرآن الكرمي  

M   Å  Ä  Ã   Â : كقوله تعاىل >عن قوم منهم آمنوا مبا أنزل على حممد 
Ï  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ L  ]وقوله ]١٦٢: النساء :                                                    

 MF      E  D  C  B  A@  ?   >   =  <  ;  : L 
 . ]٣٦: الرعد[

 

                                 
 ). ٤/١١٣(مفاتيح الغيب   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٤٤ 

:               وقوله ]٥٢: القصص[  M  0    /  .  -  ,  +  *   )L : وقوله

M -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !        .         0/
  6   5  4  3  2  1L ]من اآليات إىل غري ذلك . ]٨٣: المائدة

 ...الكثرية

 : أثره يف التفسري

دفع توهم التعارض بني هذه اآلية وبني ما وجد يف احلس من إميان كثري من أهل الكتاب 
 .>مبا جاء به النيب 
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ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٤٥ 

   :عشرة ةاآلية التاسع

M  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p : قوله تعاىل

   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }L ]١٥٩: البقرة [ . 

 :قال ابن عاشور

   )١()).استغراق عريف  :وهو ،ستغراقلإل M    ¥L: والتعريف يف(( 
 ،ويغضـبون هللا تعـاىل   ،ينكرون املنكر وأصـحابه  املتدينون الذين(( : واخلصوص املراد

  )٢()).فهم يلعنوم  ويطَّلعون على كتمان هؤالء

 :أربعة  أقوال M    ¥L للمفسرين يف املراد بـ إنَّ

 :قال ابن اجلوزي

 جماهد، قول وهو > النيب عن الرباء رواه األرض، دواب م، املراد أن :أحدها(( 
 . فيلعنوم بذنوبكم، القطر منعنا إمنا: يقولون: جماهد قال  وعكرمة

 . مسعود بن اهللا عبد قاله املؤمنون، أم :والثاين

 . وقتادة العالية، أبو قاله واملؤمنون، املالئكة أم :والثالث

  )٣()). عطاء قاله دابة، وكل ،واإلنس ،اجلن أم :والرابع

 

 

                                 
 ). ٢/٦٨(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٢/٦٨(املصدر السابق   )٢(
  ). ١/١٤٨(زاد املسري  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٤٦ 

املراد من قول ابن مسعود يف هذه اآلية هو فيما إذا تالعن مسلمان، ومل يستحق  إنَّ
١(.وصفته >ها ترجع إىل اليهود والنصارى الذين كتموا أمر حممد أحدمها اللعنة؛ فإن( 

 :القول األول، والثاين، والرابع قال عنها ابن عطية إنَّ

 )٢()). العذر يقطع بسند إال تثبت وال ،اللفظ يقتضيها ال الثالثة األقوال وهذه ((

 )٤(املراد بالالعنني هم الذين آمنوا بـه  أنَّ )٣()٣٢٢ت(نقل الرازي عن أيب مسلم األصفهاين 
؛ وعليه  فيكون توجيه معىن اآلية على هذا القول بكالم ابن عاشـور  × ىمبوس: أي

 . السابق

إن القرينة الصارفة على هذا القول هي أن أهل ملتهم، والكافرين ال يلعنوم فال يكـون  
حينئذ العموم باق على حقيقته بل املراد به خصوص املؤمنني منهم، والذين يلعنوم على 

 . كتمام للبينات

 :الترجيح

، ى منه اللعنمن يتأتخصوص  M    ¥L  :املراد من العموم يف قوله بأنَّ: القول إنَّ
 : ؛ وذلك لألسباب التالية، وهم املالئكة واملؤمنونراجح قولٌر لعنه يف امللعون ويؤثِّ

أن تفسري القرآن بالقرآن من أعلى، وأفضل أنواع التفاسري، ويقدم على غريه من  :األول

التفاسري؛ ألنمن اهللا، وقد جاء بيـان   ن كالم اهللا أفضلَه اليبيM    ¥L   يف قولـه

                                 
 وأخرج: (( التركي قال: حتقيق) ٢/١٠٢(، الدر املنثور للسيوطي )١/١٣٠(معامل التنزيل للبغوي : ينظر  )١(

، ))وذكره صاحل عن ابن مسعود أيب عن الكليب أخربين مروان بن حممد طريق من اإلميان شعب يف البيهقي
 ). ٢/٤١٦(هذه سلسلة الكذب كما قاله السيوطي يف اإلتقان  والخيفى أنَّ

 ). ١/٢٣١(احملرر الوجيز   )٢(
حممد بن حبر األصفهاين، أبو مسلم، معتزيل من كبار الكتاب، ويل أصفهان يف عهد املقتدر العباسي، وكان   )٣(

األعالم للزركلي . بالتفسري، وبغريه من العلوم له كتاب جامع التأويل يف التفسري يف أربعة عشر جملداً عاملاً
 ). ٢/١٧٥(، الوايف بالوفيات للصفدي )٩/٩٧(، معجم املؤلفني )٦/٥٠(

 ).٤/١٤٩(مفاتيح الغيب   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٤٧ 

رة [ M    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L : تعاىل وعليه  )١( .]١٦١: البق

 .املالئكة واملؤمنون M    ¥Lفاملراد بـ

العربة بعمـوم   ل علماء أهل الكتاب فإنَّباآلية وإن كانت يف كتمان العلم من ق أنَّ: الثاين
اللفظ ال خبصوص السبب فال ييـدخلون يف  املؤمنون منهم؛ بل ) الالعنني ( صص من خ

 . مع املالئكة واملؤمنني، وهم ال شك بعض الالعنني) عنني الال( مجلة 

 :قال الطربي

ـ  كـامتٍ  ا كلُّ يو هذه اآلية، وإن كانت نزلت يف خاص من الناس؛ فإا معنِ((  ا علم
ـ  )٢(؛))فرض اهللا تعاىل عليه بيانه للناس  ن جـاء  وعليه فيدخل معهم املؤمنون منهم، وم

 واهللا أعلم . واملالئكة بعدهم،

من ذكروا يف اآلية فمن أيـن  ) بالالعنني ( إن كان املراد : قد يرد على هذا إشكال وهو
 . خصصت عموم الناس باملؤمنني؟ هذا ما سوف أتناوله يف اآلية التالية

 :أثره يف التفسري

لعنـهم يـؤثر يف    باملالئكة واملـؤمنني؛ ألنَّ   M    ¥L: قصر داللة املعىن يف قوله
 .امللعون
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 .طبعة دار عامل الفوائد) ١/١٠٥(أضواء البيان للشنقيطي   )١(
 .التركي: حتقيق) ٢/٧٣١(لبيان جامع ا  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٤٨ 

 : اآلية العشرون

M  ¸  ¶  µ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹ : قوله تعاىل

    ÂL ]١٦١: البقرة     .[ 

 :قال ابن اجلوزي

  )٢(.ووافقه على هذا ابن جزي الكليب )١(،))هذا من العام الذي أريد به اخلاص (( 

 .خصوص املؤمنني: أي

 :أبو حيان األندلسيقال 

  )٣(.)) ومقاتل والربيع، وقتادة، مسعود، ابن قال وبه(( 

ا غريهم فال يعتـد  أم للكافرين بلعنهم يعتد الذين هم املؤمنني أنَّ: قرينة هذا القول هي إنَّ
أهل ملته وغريهم من الكفار اليلعنون من مـات   الكافر ال يلعن نفسه؛ وألنَّ بلعنهم؛ ألنَّ

املـراد بـه خصـوص     إنَّ: عن ظاهره فقيـل  العموم ره فصرفت  هذه القرينةُعلى كف
  )٤(.املؤمنني

املـراد مجيـع النـاس                    هذا اإلشكال قد أجاب عنه املفسرون بغري مـا ذكـر، وأنَّ   إنَّ
 : قال ابن اجلوزي

M     H  G  F  E  D    :أل اهللا قال. أم يلعنونه يف اآلخرة :أحدها(( 
  L  K  J  IL ]وقال ،]٢٥: العنكبوت :M             0           /               1

                                 
 ).  ١/١٥٠(زاد املسري   )١(
 ). ٤١ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ). ١/٦٣٦(البحر احمليط   )٣(
: حتقيق) ٢/٧٤١(، جامع البيان )١/١٣١(، معامل التنزيل للبغوي )٤١ص(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر )٤(

 ). ١٠٥ص(، الكشاف للزخمشري .التركي



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٤٩ 

3  2 L  ]يطلق األكثر من اللعنة أنَّ :والثالث: (( مث قال))...  ]٣٨: األعراف 
  )١(.)) األقل على األكثر حلكم تغليباً الناس مجيع لعنة: عليها

: أما الثاين )٢(فيه لفظ العموم على حقيقته؛ وهو قول أيب العالية،مل اجلواب األول ح إنَّ
وكال اجلوابني عن إشكال  )٣(أمجعني ينفي عن اآلية ااز،: فهو جماز؛ لكن تأكيده بقوله

أهلُ كيف يلعن الكافر ه؟ ملته، وقوم 

 :وهناك جواب آخر ذكره الطربي، ونسبه للسدي بقوله

 من ألنه كافر، كل ذلك فيلحق الظامل، اهللا لَعن :كان من اكائن القائل قول ذلك بل(( 
  )٤()). الظَّلمة

 :الترجيح

القول بـأن ذلـك    اآلية للعموم، وأنَّ ي أرجح أنَّبعد عرض األقوال السابقة يف اآلية فإن
ه ال قرينة موجبه لصرف العموم عن ظـاهره إىل إرادة  مرجوح؛ ألن خاص باملؤمنني قولٌ

 واهللا أعلم   )٥(.ح ذلك الطربيمن خرب، وال من نظر، وقد رج اخلصوص ال
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 ). ١/١٤٩(زاد املسري   )١(
 . التركي: حتقيق) ٢/٧٤٢(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ١/٢٨٨(، املزهر يف علوم اللغة للسيوطي )١٠/١٤٨(تذيب اللغة لألزهري : ينظر  )٣(
 .التركي: َّحتقيق) ٢/٧٤٢(جامع البيان   )٤(
 . حتقيق التركي) ٢/٧٤٣(جامع البيان   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٥٠ 

  :اآلية احلادية والعشرون

 MW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M L : قوله تعـاىل 
 .]١٦٥: البقرة[

 :قال أبو حيان األندلسي

  )١(.)) اخلصوص بالناس املراد: وقيل(( 

  )٢(.املشركون: وقيلأهل الكتاب، : أي

املفسرين يذكرون تفسري معىن األنداد يف اآلية، ومل يتعرضوا لبيان معىن الناس           إنَّ
كر عن أيب حيان، وعند النظر يف تعليل تفسري أيب حيان أجده يعتمد ومل أجد غري ما ذُ

 .على تفسري معىن األنداد يف اآلية

 :للمفسرين يف معىن األنداد يف هذه اآلية قولني إنَّ

األصنام وهو قول قتادة، وجماهد، الربيع بن أنس، وعبد الرمحن : أا األوثان أي :األول
 .بن زيد بن أسلم

  )٣(.أم الرؤساء املتبعون وهو قول ابن عباس، والسدي :الثاين

: يكون املراد باخلصوص يف اآلية فإذا قلنا بالقول األول: وعليه يكون توجيه ختصيص اآلية
 لـــاملشركون؛ ألم عبدة األصنام، وإذا قلنا بالقول الثاين يكون املراد باخلصوص أه

 

 

                                 
 ). ١/٦٤٢(البحر احمليط   )١(
 ).١/٦٤٢(املصدر السابق   )٢(
 ). ٤/١٨٤(، مفاتيح الغيب للرازي )١/٣٣٤(، احملرر الوجيز البن عطية )٣/٢٧٩(جامع البيان للطربي : ينظر )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٥١ 

                       : ا كما قال تعاىل عنهماهللا أخرب عن اختاذهم ألحبارهم، ورهبام أرباب الكتاب؛ ألنَّ 
 M  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L  ]٣١: التوبة[ . 

وليس  )١(أما عن ترجيح أحد القولني على اآلخر فهذا موضوع آخر تكلم عنه املفسرون،
 . هو نقطة البحث

 أن التربؤ –واهللا أعلم  -السبب الذي دعا أبا حيان لذكر إرادة اخلصوص يف اآلية هو  إنَّ
فالقرينة الصارفة  يف احملبة اليكون من كل الناس؛ ألن منهم املؤمنني ممن مل يتخذ مع اهللا نداً

 .هلذا العموم هي قرينة العقل

 :الترجيح

القول بإرادة اخلصوص يف هذه اآلية قول مرجوح، واليصح؛  بعد عرض ما سبق فإنَّ
 :وذلك لألسباب التالية

عام يراد به بعضه؛ فإن إرادة ) الناس ( ه على فرض صحة القول بأن لفظ أن :األول
إرادة بعض هذا العموم  ية خارجة عن لفظ الناس؛ بل إنَّالبعض منه مل تكن من قرينة عقل

 .التبعيضية فاللفظ على حقيقته، وليس مبجاز) من( قد أتت من وجود 

اآلية على فرض نزوهلا على سبب خاص؛ فإنه الجيوز محلها على اخلاص الذي  أنَّ :الثاين
ة، فكيف واحلال نزلت بسببه فإن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما هي القاعد

 . ؛ فالقول بإرادة اخلصوص فيها غري صحيحغري ذلك إذاً

 
 
 
 
 

                                 
 ).١/٢٥٥(، فتح القدير للشوكاين )٤/١٨٤(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٥٢ 

قال أبو حيان مرجحها على العموما أن : 

 .واهللا أعلم )١()). األوثان وعبدة ،الكتاب أهل من الطائفتني على محله واألحسن(( 

|    |    |     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ١/٦٤٢(البحر احمليط   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٥٣ 

 :اآلية الثانية والعشرون

 ].      ١٧٢: البقرة[ M   T  S  R  Q  P  O  N  ML : قوله تعاىل

 :قال أبو حيان  األندلسي

  )١(.)) خاص واملراد ،عام فاللفظ املدينة، أهل يراد أن وجيوز(( 

يعم مجيع من اتصف ذه الصفة سواء أكان    M O  N  M Lبـاخلطاب  إنَّ
أهل املدينة، أو غريهم ممن أتى بعدهم، وقد تطلبت القرينة الصارفة هلذا العمـوم إىل إرادة  

 .خصوص أهل املدينة فلم أجد قرينة توجب صرف هذا العموم ال من سياق، وال من غريه

 :الترجيح

 ألنَّخصوص أهل املدينة قول اليصـح،   M O  N Lاملراد بعموم  القول بأنَّ إنَّ
على إرادة التخصـيص،  هنا يدل ال دليل و العام يبقى على عمومه حىت يأيت ما خيصصه،

واهللا أعلم  .هم اخلطاب كما يعم مجيع املؤمننيما أهل املدينة يعموإن 

|    |    |     

 
 

 
 
 
 
 

                                 
 ). ١/٦٥٩(البحر احمليط   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٥٤ 

 :والعشرون لثةاآلية الثا

̧   M  ¼»  º     ¹ : قوله تعاىل  ¶  µ  ´ ¾  ½                        

  ¿L   ]١٨٠: البقرة[. 

 :قال ابن عطية

  )١()). اخلصوص ومعناها ،العموم ظاهرها(( 

  )٢(.رثةاالو غري القرابة ويف ،والعبدين ،كالكافرين يرثان ال اللَّذَين الوالدينخصوص : أي

 :للمفسرين يف حكم هذه اآلية ثالثة أقوال إنَّ

الوالدين، واألقربني غري الورثة، وقد : ظاهرها العموم، واملراد ا خصوص أنَّ :األول
الضحاك، واحلسن البصري، وأبوالعالية يف : سبق، وهي على هذا حمكمة، وهو قول

 .آخرين

ة للوالدين، واألقربني الوارثني، الوصي: ها منسوخة بآية املواريث، واملنسوخ منهاأن :الثاين
ابن عباس من رواية عكرمة وابن : وبقي فرض الوصية على غري الورثة منهم، وهو قول

 .أيب طلحة، وقتادة، وطاوس يف آخرين ، وهو قريب من القول األول

، وال على أحد قريبٍ ها منسوخة كلها بآية املواريث؛ فال وصية جتب ألحدأن :الثالث
ابن عباس من رواية ابن سريين، وابن عمر، وجماهد، والسدي يف : قول بعيد، وهو

 )٣(.آخرين

 

 
                                 

 ). ١/٢٤٨(احملرر الوجيز   )١(
 ). ١/٢٧٤(، فتح القدير  للشوكاين )٣/٩٩(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٢(
 ). ٣٩٣ -٣/٣٨٧(جامع البيان للطربي : ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٥٥ 

اآلية ال تتعارض مع آيات املواريث؛ إذ  دعوى النسخ يف هذه اآلية غري صحيح، ألنَّ إنَّ
ا واحلال غري إن من شرط النسخ عدم اجتماع حكم الناسخ، واملنسوخ يف حالة واحدة؛ أم

  )١(.اآلية غري صحيح كذلك؛ فدعوى النسخ يف

 : الترجيح

العموم فيها غري مراد؛ بل هو خمصوص بغري الورثة مـن   اآلية حمكمة، وأنَّ القول بأنَّ إنَّ
 :؛ وذلك ملا يليالراجحالوالدين، واألقربني هو القول 

هلـا   ها حمكمة فإنَّدعوى النسخ يف اآلية غري صحيحة؛ واآلية حمكمة؛ ومبا أن إنَّ :األول
 .تؤخذ منه األحكام ظاهر

ين، واألقربني الورثة منـهم، وغـري   ظاهر اآلية يفيد وجوب الوصية للوالد مبا أنَّ :الثاين
ال وصية : ((  طمن حديث أيب أمامة الباهلي  >هذا العموم يعارضه قوله  الورثة؛ فإنَّ

وكذلك آيات املواريث اليت ختص الورثة من الوالـدين، أواألقـربني دون    )٢(،))لوارث 
كر من غري الورثة حـىت  العموم يف اآلية خمصوص مبن ذُ بأنَّ: غريهم فكان البد من القول

 .جتتمع األدلة

 

 

                                 
 ).٢/١٠٧(مصطفى أبو زيد . النسخ يف القرآن د  )١(
يف  والترمذيتضمني العارية، : البيوع، باب يف: كتاب) ٣٥٦٥(، برقم )٦٣٩ص(يف سننه  أخرجه أبوداود  )٢(

يف سننه  وابن ماجةماجاء ال وصية لوارث، : الوصايا، باب: كتاب) ٢١٢٠(، برقم )٤٧٨ص(سننه 
برقم ) ٣٦/٦٢٨(يف مسنده  وأمحدالوصية لوارث، : الوصايا، باب: كتاب) ٢٧١٣(، برقم )٢٩٥ص(
)٢٢٢٩٤ .( 
، وصححه الشيخ األلباين كما يف إرواء الغليل ))حديث حسن صحيح ): (( ٤٧٨ص(قال الترمذي و
)٦/٨٧ .( 

، البدر املنري البن امللقن )٤/٤٠٣(نصب الراية للزيلعي : وروي هذا احلديث من طرق لإلستزادة ينظر
 ). ٦/٨٧(، وإراواء الغليل لأللباين )٧/٢٦٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٥٦ 

هذه اآلية من العام املخصوص ال من العام املراد به اخلصوص؛ وذلك لألسباب  أنَّ :الثالث
 :التالية

إرادة  فال وجود لقرينة تفيد بأنَّ )١(نزول هذه اآلية كان قبل نزول آية الفرائض إنَّ :ولاأل
 . التخصيص سابقة على التلفظ بالعموم، وهو شرط يف العام املراد به اخلصوص

التخصيص يف العام املخصوص يقصد به قصر حكم العام ال قصر داللته، وهنا  أنَّ :الثاين
  واهللا أعلم. ر حكم العام، وليس داللتهصاملستقل قَص املخص فإنَّ

|    |    |      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ١٤/٢٩٢(، التمهيد البن عبدالرب )٣/٩١(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٥٧ 

  :والعشرون الرابعةاآلية 

 . ]١٨٦: لبقرةا[  MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  » L : قوله تعاىل

 :قال أبو حيان األندلسي

 )١()). املؤمنون وإما ،اليهود إما: اخلصوص به أريد: وقيل(( 

جـدت  اجلمع املضاف من صيغ العموم فيعم مجيع العباد مؤمنهم، وكافرهم؛ ولكن و إنَّ
أال وهي ماجاء يف سبب نزول اآلية من  -على هذا القول  -هنا قرينة صرفت هذا العموم 

 :خرج عن كون املراد بالتخصيص املؤمنون، أو اليهود قال ابن اجلوزيال ت أقوالٍ

 : أقوال مخسة نزوهلا سبب يف(( 

 فنزلت فنناديه؟ بعيد أم فنناجيه، ربنا أقريب: فقال ،> النيب إىل جاء أعرابياً أنَّ :أحدها
 . جده عن أبيه عن حكيم بن الصلت رواه اآلية، هذه

 بيننا أن تزعم وأنت دعاءنا، ربنا يسمع كيف! حممد يا: قالوا املدينة يهود أن :والثاين
 .عباس ابن عن صاحل أبو رواه اآلية، هذه فنزلت! عام؟ مخسمائة مسرية السماء وبني

 دعوانا، فيها ندعو أن اهللا إىل أحب ساعة أية نعلم لو! اهللا رسول يا: قالوا أم : والثالث
 .عطاء قاله اآلية، هذه فنزلت

 .احلسن قاله اآلية، هذه فنزلت اهللا؟ أين: له قالوا>  النيب أصحاب أنَّ :والرابع

 أكـل  واجلماع؛ األكل النوم بعد املسلمني على األول الصوم يف حرم ملا أنه : واخلامس
 فنزلـت  عملوا؟ مما التوبة كيف: فسألوا نام، أن بعد رجل ووطئ نام، أن بعد منهم رجل
  )٢(.)) مقاتل قاله اآلية، هذه

                                 
 ). ٢/٥٢(البحر احمليط   )١(
 ).١/١٧٢(زاد املسري   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٥٨ 

 :الترجيح

خصوص املؤمنني، أو اليهـود قـول    ﴾ ½﴿ : املراد من عموم قوله القول بأنَّ إنَّ
 :ضعيف اليصح القول به، وال يصح قصر داللة العام عليه؛ وذلك لألسباب التالية

ه ال يصح منها شـيء، ومـن   ضعف ما جاء يف سبب نزول اآلية من أقوال، وأن: األول
شرط السبب أن يكون صحيحوهو مامل يتحقق هنا، وبيان ذلك مبا يلي )١(ا،ا وصرحي: 

 )٢( .سنده ضعيف: ول األولالق

من رواية حممد بن السائب الكليب عن أيب صاحل موىل أم هاين عن ابن عباس : القول الثاين
  )٣(.بوهذا الطريق من أوهى الطرق عن ابن عباس 

 )٤(.مرسل فعطاء بن أيب رباح تابعي، وكذلك احلسن البصري: القول الثالث، والرابع

  )٥(.هكذا بدون سند: القول اخلامس

 

                                 
، احملرر يف أسباب النزول للمزيين )١/٩٥(، مناهل العرفان للزرقاين )١/٦٩(اإلتقان للسيوطي : ينظر  )١(

)١/١٦٠ .( 
قال ابن ناصر . عبدالفتاح أبو غدة: بعناية) ٤/٣٢٧(لسان امليزان البن حجر  ،)٢٥١ص(العجاب البن حجر   )٢(

قال الشيخ أمحد )). يف سنده اضطراب : (( العرقسوسي: حتقيق) ٥/٤٣٧(الدين الدمشقي يف توضيح املشتبه 
يعين  –)) أنه جمهول هو، وأبوه، وجده ... والراجح عندي ): ((٣/٤٨٠(شاكر يف تعليقه على الطربي 

 )).  وهذا احلديث ضعيف جدا، منهار اإلسناد بكل حال: (( مث قال -ب بن حكيم لْلصلت أو الصا
والكليب اموه بالكذب، وقد ): (( ٥٩ص(، قال ابن حجر يف العجاب )٢/٤١٦( اإلتقان للسيوطي : ينظر  )٣(

 )). كل شيء حدثتكم عن أيب صاحل كذب : مرض فقال ألصحابه يف مرضه
كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، مرسالت : قال ابن املديين): (( ٢٠٣ص(سيوطي يف تدريب الراوي قال ال  )٤(

وليس يف املرسالت أضعف من : قال أمحد بن حنبل: (( ، وقال أيضا))جماهد أحب إيل من مرسالته 
ال ق): (( ٢٠٤ص(، وقال أيضا ))مرسالت احلسن، وعطاء بن أيب رباح؛ فإما كانا يأخذان عن كل أحد 

 )). مراسيل احلسن عندهم شبه الريح : العراقي
 )). ، وذكره ابن ظفر عنه مطوالًهكذا يف تفسريه خمتصراً): (( ٢٥١ص(قال ابن حجر   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٥٩ 

العربة بعموم اللفـظ   القاعدة املشهورة أنَّ ه على فرض صحة سبب النزول فإنَّأن: الثاين
 واهللا أعلم . الخبصوص السبب ترد هذا القول وتبطله

|    |    |            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٦٠ 

   :والعشرون اخلامسةاآلية 

 .] ١٨٧: البقرة[ M            i   h  g   f  e  d      cL: قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

  )١()). ره اهللا للهدىسفيمن ي ومعناه خصوص ،وظاهر ذلك عموم(( 

والقرينة الصارفة هلذا العموم يبنها ابن عطية فيقولي: 

  )٢()). بداللة اآليات اليت تتضمن أنَّ اهللا يضل من يشاء (( 

صيغة اجلمع تشمل مجيع الناس فما الذي جعل ابن عطية يقول بأن معناه اخلصوص  إنَّ
 :يقول أبو حيان األندلسي

جيعل فيهم البيان، فلذلك ادعى أنَّ املعـىن  : M d Lونظر ابن عطية إىل أنَّ معىن (( 
  )٣()). على اخلصوص، ألنَّ اهللا تعاىل كما جعل يف قومٍ اهلدى، جعل يف قومٍ الضالل

 :الترجيح

املراد من عموم الناس خصوص من يسره اهللا للهدى قول مرجوح، واليصح  القول بأنَّ إنَّ
وذلك؛ ألنه ال حاجة إىل دعوى التخصيص؛ ألنه ال يلزم من تبيني اآليات للناس تبنِي 

           )٤(.الناس هلا كما قاله أبوحيان األندلسي

|    |    |      

 

                                 
 ). ١/٢٦٠(احملرر الوجيز   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 ). ٢/٦١(البحر احمليط   )٣(
 .املصدر السابق  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٦١ 

  :والعشرون السادسةاآلية  

 ]. ٢٢١: البقرة[       MF  E  D  C  B L : قوله تعاىل

 :قال الطربي

 منها ينسخ مل العرب، مشركات حبكمها مرادا اآلية هذه أنزلت بل: آخرون وقال(( 
 )١(.)) تأويلها خاص ظاهرها، عام آية هي وإنما يستثن، ومل ،شيء

  )٣(.والقرطيب )٢(وتبعه يف ذكر ذلك ابن عطية،

القرينة اليت صرفت عموم املشركات إىل نساء العرب املشركات هي قرينة احلس يف  إنَّ
ة حكم يف جواز نكاح مفلم يكن ثَ )٤(زمن نزول اآلية، ويدل عليها سبب نزول اآلية

عن حترمي نكاح املشركات، ومل تكن مشركة  حتليل نكاحهن نزل متأخراً الكتابيات فإنَّ
 . مرادة من هذا التحرمي وقتئذ غري نساء العرب املشركات

وحترير حمل النزاع هو هل تدخل الكتابيات يف عموم املشركات أم ال؟ فمن قال بدخوهلن 
البقرة، وهو مروي عن  املائدة آيةَ نسخت آيةُ: قول بالنسخ أي: فيه اختلفوا على قولني

 بأنَّ: عباس من طريق علي بن أيب طلحة، وعكرمة، واحلسن البصري، وجماهد، وقولابن 
البقرة هي الناسخة آلية املائدة؛ فال حتل على هذا الكتابيات، وهو مروي عن ابن  آيةَ

عباس من طريق شهر بن حوشب؛ أما من قال بعدم دخول الكتابيات يف عموم املشركات 
م املشركات خصوص نساء العرب املشركات؛ فاآلية على املراد من عمو قال بأنَّ أصالً

 )٥(.هذا القول عامة مراد ا اخلصوص، وهو مروي عن قتادة، وسعيد بن جبري

 
                                 

 ). ٤/٣٦٣(جامع البيان   )١(
 ).١/٢٩٦(احملرر الوجيز   )٢(
 ). ٣/٤٥٥(اجلامع ألحكام القرآن   )٣(
 ). ١٨٧ص(أسباب النزول للواحدي : ينظر  )٤(
 ).٢/٣٩٧(، تفسري ابن أيب حامت )٤/٣٦٣(جامع البيان : ينظر  )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٦٢ 

 :الترجيح

املراد من عموم املشركات خصـوص نسـاء    القول بأنَّ بعد عرض األقوال يف اآلية فإنَّ
بل القول بأن اآليـة   )١(ربيالعرب املشركات قول ال دليل عليه؛ وإن كان قد رجحه الط

باقية على عمومها، وإمنا خاملائدة الكتابيات هو القول الصواب يف اآلية فـإنَّ   ت آيةُص 
مشعر بأنه كان بعد حترمي؛ أما تعبري أصـحاب    M  ¬  «  ªL : قوله يف آية املائدة

كابن عباس، ه على مصطلح السلف يف ذلك على أن ألفاظ بعضهم هذا القول بالنسخ فإن
الكتابيات داخالت يف  مرادهم من لفظ النسخ التخصيص، ويدل على أنَّ وجماهد تفيد بأنَّ

ن خعموم التحرمي، وأصالطربي نفسه ن من التحرمي بآية املائدة قولُص: 

 يـؤمن  حىت الكتاب، أهل غري مشركات، املؤمنون أيها تنكحوا وال: إذًا الكالم فمعىن(( 
 )٢(.)) عليه أنزل وما ورسوله هللابا فيصدقن

يدل على أن داخالت يف عموم املشـركات، ولكنـهن   )) غري أهل الكتاب : (( فقوله
. خصصن من التحرمي بآية أخرى، وهذا هو العام املخصوص ال العام املراد به اخلصـوص 

 واهللا أعلم

|    |    |          

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٢/١١٦(مصطفى زيد . النسخ يف القرآن د  )١(
 ). ٤/٣٦٧(جامع البيان   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٦٣ 

     :والعشرون ةاآلية السابع

 .]٢٢٨: البقرة[ ML  K  J     I  H L : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

)) M H L ن املدخول يف اخلصوص به يراد عموم لفظ .(()١(  

  )٢(.وتبعه على ذلك القرطيب

، والقرينة   M H L: الصيغة الدالة على العموم هي الم االستغراق يف قوله إنَّ
ة على إرادة اخلصوص هي قرينة السياق، فالسياق يف ذوات احليض مـن املطلقـات   الدالَّ

                                                                  : املدخول ن؛ فخرج بذلك من ال حتيض لصغر، أو  لكـرب، واحلامـل بقولـه تعـاىل    
 M  »º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ L     ]٤: الطالق[.  

ــاىل     ــه تع ــن بقول  ــدخول ــل ال ــات قب ــذلك املطلق ــرج ب ــا خ                                                                                                                              : كم

 M  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  TS  R  Q
  `  _  ^   b  a L   ]٤٩: األحزاب[ . 

كر سخ هذا العموم مبا ذُعلى عمومه، مث ن العموم يف اآلية باقٍ لقد ذكر بعض املفسرين أنَّ
 :ا قال ابن عطيةسابقً

 عرف وهو ،حتيض فيمن اآلية فإنما ضعيف وهذا ،نسخن مث العموم تناوهلن :قوم وقال(( 
     )٣()).ه علي النص عن ذلك فأغىن معظمهن وعليه ،النساء

                                 
 ). ١/٣٠٤(احملرر الوجيز   )١(
 ).٤/٣٥(اجلامع ألحكام القرآن   )٢(
 ).١/٣٠٤(احملرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٦٤ 

لقد اختلف العلماء يف عهذه اآلية من العام املخصوص، أو من العام املراد به اخلصوص  د
 :على قولني قال ابن عاشور

إنها عام خمصوص منه األصناف األربعة مبخصصات منفصلة، : وقال املالكية والشافعية(( 
وفيه نظر فيما عدا املطلقة قبل البناء، وهي عند احلنفية عام أريد به اخلصوص بقرينة، أي 

     )١(.))بقرينة داللة األحكام الثابتة لتلك األصناف 
 :آخر حيث يقول لقد ذهب ابن عاشور إىل قولٍ

 M  L  K  J     IL: وهو عام يف املطلقات ذوات القروء بقرينة قوله(( 
إذ ال يتصور ذلك يف غريهن، فاآلية عامة يف املطلقات ذوات القروء، وليس هـذا بعـام   
خمصوص يف هذه، مبتصل وال مبنفصل، وال مراد به اخلصوص، بل هو عـام يف اجلـنس   

قتضاء، فاآلية عامـة يف املطلقـات ذوات   املوصوف بالصفة املقدرة اليت هي من داللة اال
                  )٢()).القروء 

الـدليل الناقـل     قول ابن عاشور هذا فحواه القول بالعام املراد به اخلصوص حيث أنَّ إنَّ
على معنـاه   M H Lللعموم هي القرينة كما ذكر، ولوكان العموم يف لفظة 

لفظة املطلقات يف الوضع األويل هلـا ال   ا فإنَّأيض احلقيقي؛ ملا احتيج إىل القرينة اليت ذكر،
 . تعين ذوات القرء دون احلاجة إىل القرينة

 :الترجيح
 واهللا أعلم . صحيح؛ لعدم املعارض القول بالعام املراد به اخلصوص يف هذه اآلية قولٌ إنَّ

 :أثره يف التفسري
 .قصر داللة احلكم

|    |    | 
 

                                 
 ).٢/٣٨٩(التحرير والتنوير   )١(
 .املصدر السابق  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٦٥ 

 :والعشرون ةاآلية الثامن

 M¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z L : قوله تعاىل
  ].٢٣٣: البقرة[

 :قال ابن عاشور

ألنه مجع معرف بالالم، وهو هنا مراد به خصوص الوالدات مـن   ؛والوالدت عام(( 
  )١()). املطلقات

 :هذه اآلية قال عنها ابن عاشور إنَّ

  )٢()). للمفسرين عرض ما أعقد من اآلية هذه معاين استخالص أنَّ علماو(( 

 :القرينة اليت صرفت هذا العموم هي قرينة السياق قال ابن عاشور إنَّ

 )٣()). السياق احتاد على للداللة بالعطف اجلملة هذه وصلت ولذلك(( 

 :قال ابن عادل احلنبلي ،وللمفسرين يف معىن الوالدات يف اآلية ثالثة أقوال

 .اللَّفظ لعمومِ متزوجات أو مطلقات، كُن سواٌء الوالدات مجيع منه املراد أَنَّ :أحدها(( 

 ... الطَّالقِ آية عقيب اآلية هذه ذكر َألنه املطلقات؛ منه املراد :الثاين

 بقاء حالِ يف الزوجات على حيمل أَنْ اَألوىل"  البسيط"  يف الواحدي قال :القول الثالث
 )٤(.)) األجرة إالَّ تستحق ال املُطلَّقة ألن النكاحِ؛

 

 
                                 

 ).٢/٤٢٩(التحرير  والتنوير   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 . املصدر السابق  )٣(
 ).٤/١٦٩(علوم الكتاب ، اللباب يف )٦/١٠٠(مفاتيح الغيب للرازي   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٦٦ 

 :الترجيح

املراد من عموم الوالدات خصوص الوالدات املطلقات هو القول الراجح،  القول بأنَّ إنَّ
 : وإن كان القول بالعموم حمتمل؛ وذلك لألسباب التالية

قرينة السياق؛ فاآلية وقعت يف عرض احلديث عن املطلقات، ومنـهن الوالـدات    :األول
بل مـن خمصصـات    )١(،احملتمالت وتعني ،امالت بيانوقرينة السياق هي املرشدة إىل 

 )٢(.العموم

§   ¨     ©  M   ª : ذلـك  بعـد  قوله املطلقات، منه املراد أنَّ على يدل ومما :الثاين
  «L واهللا أعلم )٣(.إرضاع غري من ذلك الزوج على لوجب زوجة، كانت ولو 

 :أثره يف التفسري
 .قصر داللة احلكم

|    |    |     

                                 
 ). ٤/٣٥٧(البحر احمليط   )١(
 .وينتبه للفرق بينه وبني التخصيص بالسبب) ١/٣٩٧(إرشاد الفحول للشوكاين   )٢(
ا عن هـذا  جواب) ٦/١٠٠(وقد ذكر الرازي ). ٢/٤٣٠(، التحرير والتنوير )٤/١٦٩(اللباب يف علوم الكتاب   )٣(

ولكـن هـذا اجلـواب أراه     ؛النفقة على الرضاع كما استحقتها ملكان الزوجيةمنافاة بني أن تستحق األم  بأنه ال
ملا امرجوح على  لَّتقدم من جواب، وملا جاء من وعيد يف اليت متتنع عن إرضاع ابنها اللنب من غري عذر الطالق فد

بترتيب ابن  ن حبانبوا ،)١٩٨٦(برقم ) ٣/٢٣٧( تم بوعيد فقد أخرج ابن خزميةه ذنب خألن ؛ذلك منها كبرية أنَّ
هذا حديث صحيح علـى شـرط مسـلم، ومل    : (( وقال) ١/٤٣٠( ، واحلاكم)٧٤٩١(برقم ) ١٦/٥٣٦(بلبان 

ا         مرفوعط أيب أمامة الباهلي  عن ،) ٧٦٦٧( برقم ) ٨/١٨٤(، ) ٧٦٦٦( برقم ) ٨/١٨٢( ، والطرباين))خيرجاه 
 أوالدهـن  مينعن ايتاللَّ هؤالِء: قال! هؤالء؟ بالُ ما: قلت احليات ثُديهن تنهش بنساء أنا فإذا يب؛ انطلقا مث : ((وفيه

نهألبان (( . 
، وصححه األلبـاين كمـا يف   )) ورجاله رجال الصحيح): (( ٢٤٠(برقم ) ١/٢٤٨(قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 .)٣٩٥١(برقم  )٧/١٦٦٩( السلسلة الصحيحة
 

  



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٦٧ 

  :والعشرون ةاآلية التاسع

!  "  #  $  %  &  '   )  (    M : قولــه تعــاىل

* L  ]٢٣٤: البقرة.[ 

 :قال القرطيب

 )١()). اخلصوص ومعناها ،العموم وظاهرها زوجها، عنها املتوىف عدة يف اآلية هذه(( 

  )٢(.وتبعه أبو حيان األندلسي على ذلك

؛ ولكـن  كل من مات عنها زوجها فعدا أربعة أشهر وعشراً العموم يف اآلية هو أنَّ إنَّ
 .عمومه؛ بل مراده خصوص املتوىف عنها زوجها هذا العموم ليس مراداً

 :الترجيح

 :القول بالعموم املراد به اخلصوص يف هذه اآلية اليصح؛ وذلك لألسباب التالية إنَّ

النكرة يف اآلية أتت يف سـياق   العموم البد له من صيغة تدل عليه، وهنا فإنَّ أنَّ :األول
 .اإلثبات، وهي ال تعم إال بشرطني قد ذكرا، ومها غري متوافرين يف اآلية

ـ هذه اآلية من العا أنَّ :الثاين ه ال م املخصوص؛ وليست من العام املراد به اخلصوص؛ ألن
قرينة تدل على إرادة اخلصوص، وما خاحلامـل  : ص من عموم املتوىف عنها زوجها مهاص

 )٣(.املتوىف عنها زوجها، األمة

|    |    | 

 

                                 
 ). ٤/١٢٦(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 )٢/٢٤٠(البحر احمليط   )٢(
 ). ٦/١٠٨(مفاتيح الغيب للرازي   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٦٨ 

 : اآلية الثالثون

¯  °  ±  M  »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ́ ³  ² : قوله تعاىل

  ¿  ¾      ½  ¼L ]٢٣٧: البقرة[. 

 :قال أبو حيان األندلسي

 )١()). وأريد هنا بالعموم اخلصوص: قالوا(( 

 :رض هلا الصداق قال أبو حيانلقت قبل الدخول، وقد فُمن متلك العفو ممن طُ: أي

أو وصي فال جيوز  ،من كانت يف حجابوكل امرأة متلك أمر نفسها هلا أن تعفو، فأما (( 
  )٢()).العفو هلا 

 )٣(.الصداق من حقها ترك: ومعىن عفو املرأة

القرينـة  : ودليل إرادة اخلصـوص هـي   M      ¿Lودليل العموم صيغة الفعل يف 
 )٤(:)٦٢٠ت(الشرعية املانعة من تصرف من ال ميلك حق التصرف يف نفسه قال ابن قدامة 

 كـان  إذا جـاز  الصداق مجيع له وتركت ،منه هلا الذي النصف عن املرأةُ عفَت وإنْ(( 
 ألنه ؛عفوه يصح مل سفيها أو ،صغرياً كان وإن ،ماله يف تصرفه جائزاً رشيداً منهما العايف
 )٥()). إسقاط وال ،بة ماله يف التصرف له ليس

 
                                 

 ).٢/٢٤٥(البحر احمليط   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 . املكتب اإلسالمي: ط) ١/٢٨١(زاد املسري البن اجلوزي : ينظر  )٣(
عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي الدمشقي، أبوحممد، من أكابر احلنابلة له سرية عطرة،   )٤(

، ذيل طبقات احلنابلة )٢٢/١٦٢(سري أعالم النبالء للذهيب : لإلستزادة ينظر. وتصانيف جليلة، تويف بدمشق
 ).  ٤/٦٧(، األعالم للزركلي )٣/٢٨١(البن رجب 

 ).٨/٧٠(املغين   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٦٩ 

 :الترجيح

صـحيح          املراد من العموم يف اآلية خصوص من متلك العفو منـهن قـولٌ   القول بأنَّ إنَّ
 واهللا أعلم. ال معارض له

 :أثره يف التفسري
 .قصر داللة احلكم

|    |    |        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٧٠ 

 : اآلية احلادية والثالثون

ــاىل   ــه تعـ |  {  ~   �   ¡   ¢  £  ¤    ¥  ¦  M : قولـ

  §L ]٢٤٣: البقرة[ . 

 :قال أبو حيان األندلسي

   )١()). اخلصوص :ههنا بالناس،: يراد أن وجيوز(( 

 وأمـرهم  بـالنعم،  علـيهم  تفضل الذين هؤالء: ((واخلصوص املراد من عموم الناس هم
 )٢()). باإلحياء عليهم تفضل مث فأمام، املوت، من خوفاً منه ففروا باجلهاد

عن هؤالء الذين خرجوا من ديارهم قد تكلم عنها املفسرون          ما جاء من قصصٍ إنَّ
 :قال ابن عطية

  )٣()). األسانيد لين كله القصص وهذا(( 

 :وقال أبو حيان األندلسي عن هذه القصص اليت وردت يف الذين خرجوا من ديارهم

 وال، ذلك بصحة أعلم واهللا القصص، هذه يف والنقص ،والزيادة ،االختالف كثر وقد(( 
  )٤()). القصص هذه بني تعارض

كروا مل أجد له ل عليهم خصوص هؤالء الذين ذُاملراد من عموم املتفض القول بأنَّ إال أنَّ
 .قرينة توجب صرفه إىل هذا القول

 

 
                                 

 ). ٢/٢٦٠(البحر احمليط   )١(
 ). ٢/٢٦٠(املصدر السابق   )٢(
 ). ١/٣٢٨(احملرر الوجيز   )٣(
 ). ٢/٢٥٩(البحر احمليط   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٧١ 

 :الترجيح

ال  املراد من عموم الناس خصوص من ذكر يف اآلية دون من سواهم قـولٌ   القول بأنَّ إنَّ
تصرف هـذا   هنا قرينةٌ العام يبقى على عمومه حىت يأيت ما خيصصه، ومل تأت يصح، فإنَّ

ازي له؛ لعدم القرينة، وأيضا مل يقم دليـل علـى   اللفظ الباقي على حقيقته إىل املعىن ا
ما هؤالء املذكورون يف اآلية يـدخلون يف  ختصيص هؤالء بالتفضل دون سائر الناس، وإن

ل عليهم، ودليل هذا العموم اإلسثتناء بعده بقولهعموم الناس املتفض : M    ¤  £

  §  ¦  ¥L ]٢٤٣: البقرة[  . 

 :قال أبو حيان األندلسي

 )١()). ا هنا، وخصوصألنَّ كل أحد هللا عليه فضل أي فضل ؛عام :والناس هنا(( 

|    |    |    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 ). ٢/٢٦٠( البحر احمليط   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٧٢ 

 :اآلية الثانية والثالثون

M C  B  A   L  K   J  I  H  G  F  E  D : قولــه تعــاىل

M L     ]٢٤٦: البقرة[ . 

 :قال الطربي 

   )١()).ص اخلصو وباطنه ،العموم ظاهره الكالم وهذا(( 
ي سبِ ومن وأوالدهم، ،ديارهم من ونسائنا ،رجالنا من عليه غُلب من: واخلصوص املراد
  )٢(.كما قاله الطربي

 الـذين  ألنَّ: (( والقرينة اليت صرفت هذا العموم إىل إرادة اخلصوص يقول عنها الطربي
رة [  M5  4  3  2  1  0  / L  :لنبيهم قالوا  يف كـانوا  ،] ٢٤٦:البق

 )٣()). منهم وقُهر ،أُسر من وولده ،داره من أُخرج كان وإمنا وأوطام، ديارهم

روايات كثرية ليس هذا حمل استقصائها ويف بيان قصة سؤال بين إسرائيل لنبيهم 
 )٤(.وإيرادها

                /  M4  3  2  1  0 : لقد ذكر بعض املفسرين وجــه قـــوهلم  

5 L ٥()٨٠٣ت(جتيب عن إشكالية قوهلم هذا قال ابن عرفة املالكي  بأجوبة(: 

 
                                 

 ).٥/٣٠٥(جامع البيان   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 .املصدر السابق  )٣(
 ). ١/٧٩٤(، الدر املنثور للسيوطي )٥/٢٩٤(جامع البيان : لإلطالع عليها ينظر  )٤(
، شيخ اإلسالم باملغرب، خترج على ، أبو عبداهللاملالكي التونسي يغمرالو عرفة بن بن حممد حممد بن حممد  )٥(

الديباج املذهب : يديه كبار العلماء كابن حجر وغريه، وله مصنفات كثرية، مات يف تونس لإلستزادة ينظر
 ).  ٧/٣٨(، شذرات الذهب البن العماد )١/٢٩(، بغية الوعاة للسيوطي )٤١٩ص(البن فرحون 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٧٣ 

 إخـراجهم،  منزلة هلم املماثل إخراج فنزلوا كإخراجهم مثلهم إخراج جعلوا أنهم إما( (
   )١(.)) الديار من اإلخراج قاربنا وقد :املراد أنَّ وإما

 :الترجيح

لب منهم ال كلهم بقرينة احلس عموم السائلني مراد به خصوص من غُ القول بأنَّ أنَّ
كر من صحيح، وال مينع القول به ما ذُ حيث مل يقع اإلخراج على مجيع السائلني؛ قولٌ

 واهللا أعلم . توجيه قوهلم

 : أثره يف التفسري

أثر بالغي حيث أن ٌ بذلك تشبيه إخراجهم بإخراج غريهم، أو أرادوا ويل هم أرادوا
 . افكأا وقعت عليهم مجيع على بعضهمت املصيبة اليت حلَّ

|    |    |       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٦٩٨(تفسري ابن عرفة املالكي   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٧٤ 

   :والثالثون ةاآلية الثالث

̈   M : قوله تعاىل  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡

   ̄ ®  ¬   «  ª  ©L ]٢٥١: البقرة[ . 

 :قال أبو حيان األندلسي

  )١()). ، عاماً واملراد اخلصوصM ¤ L: فيكون(( 

 : يف املراد باخلصوص يف اآلية لقد ذكر أبو حيان األندلسي أقواالً

 .هذا قول مجهور املفسرين أم جند املسلمني يدفعون جند املشركني، وذكر بأنَّ: األول

 .أم األبدال: الثاين

 .عع، والبهائم الرتع، واألطفال الرضأم العباد الركَّ: الثالث

 .ومن يصوم يدفع م عمن ال يفعل ذلك ،ومن يزكي ،من يصليأم : الرابع

 .املؤمن يدفع به عن الكافر كما يبتلى املؤمن بالكافرأنه : اخلامس

 .وجريانه البالء ،الرجل الصاحل يدفع به عن ما به من أهل بيتهأنه : السادس

 .الشهود الذين يستخرج م احلقوقأم : السابع

 .أنه السلطان: الثامن

 .الظامل يدفع يد الظاملأنه : التاسع

 )٢(.داود دفع به عن طالوتأنه : العاشر

                                 
 ). ٢/٢٧٩(البحر احمليط   )١(
عشرون بالشام، وعشرون بالعراق : أم األبدال وأم أربعون رجالً: ، أما القول الثاين)٢/٢٧٨(البحر احمليط   )٢(

بل هو موضوع  > فهذا قول ضعيف اليصح فيه حديث عن النيب. كلما مات واحد أقام اهللا آخر بدله



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٧٥ 

العموم، وأم إمنا  M ¤ Lما فهموا من لفظة القائلني إن تعدد األقوال يدل على أنَّ إنَّ
املراد  ما هي أمثلة على العام ال أنَّإن كر من أقوالٍدفع م؛ فما ذُمبن ي ضربوا لذلك مثالً

 . ا قصر داللة العام، وفرق بني األمرين

 :الترجيح

القول  لعموم، وأنَّاملراد بذلك ا يقال يف هذه اآلية مايقال يف اآلية احلادية والثالثون من أنَّ
 واهللا أعلم. بإرادة اخلصوص قول ال يصح

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة لأللباين )٢٧/٤٩٨(ة جمموع الفتاوى البن تيمي: ولإلستزادة ينظر

 ). ٢٤٩٨(برقم ) ٥/٥١٩(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٧٦ 

  : والثالثون ةاآلية الرابع

 ].  ٢٥٤: البقرة[  M  nm   l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  bL : قوله تعاىل

 :قال الطربي

 )١()). خاص ا واملراد عام الشفاعة يف خمرجها اآلية وهذه(( 

 :قال أبو حيان األندلسي

  )٢()). للكفار شفاعة وال: أي اخلصوص، واملراد عام اللفظ(( 

القول بالعام املـراد   أنَّ :واخلالصة )٣(قد سبق احلديث عن هذه اآلية مبا أغىن عن إعادته،
 .به اخلصوص يف هذه اآلية قول صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري

 .دفع توهم التعارض، والتوجيه الكلي: ، وخالصته)٣٢٠ص( سبق ذكره يف

|    |    |     

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).٥/٣٨٣(جامع البيان   )١(
 ).٢/٢٨٥(البحر احمليط   )٢(
 ). ٣١٩ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٧٧ 

 
 

  :والثالثون ةاآلية اخلامس

 .]٢٥٦: البقرة[  MÔ  Ó    Ò  Ñ L : قوله تعاىل

 :قال الطربي

  )١()). الكفار من خاص يف اآلية: وقالوا(( 

أما غريهم فال  )٢(.دينهخصوص أهل الكتاب، واوس، وكل من جاء إقراره على : أي
 .يقبل منه إال اإلسالم

من قتاله لعبدة األوثان من مشركي  > هو ما جاء عن رسول اهللا: والقرينة الصارفة
 )٣(.العرب، وألمره بقتل املرتد، وماجاء عنه من إقراره ألهل الكتاب إذا أعطوا اجلزية

النهي فهي تعم مجيع الكفار سبب القول بالعام هو وقوع النكرة يف سياق النفي، أو  إنَّ
 .فتكون على هذا للعموم؛ ولكن صرف هذا العموم القرينة السابقة

 :للمفسرين يف هذه اآلية مسلكان إنَّ

 .القول بأا حمكمة: األول

 .القول بأا منسوخة: الثاين

بأا يف : هي خاصة يف أهل الكتاب إذا دفعوا اجلزية، وقيل: بأا حمكمة قال: ومن قال
 .األنصار خاصة

                                 
 ). ٥/٤١٢(جامع البيان   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
 ).٥/٤١٥(املصدر السابق   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٧٨ 

  )١(.نسختها آية السيف: بأا منسوخة قال: ومن قال

 :الترجيح

اآلية  القول بأنَّ بأنَّ: بعد العرض املوجز ألقوال املفسرين يف اآلية فإنه ميكن القول
ها حمكمة مل بأن: النسخ ال ثبت باإلحتمال؛ أما القول اليصح؛ وذلك ألنَّ منسوخة قولٌ

من أهل الكتاب، : ا ذلك خاص يف كل من جاء إقراره على دينهينسخ منها شيء، وإمن
واوس إذا أعطوا اجلزية؛ فيخرج من ذلك املرتد، وأهل األوثان من العرب ممن مل يأت 

ال من العام املراد به  )٢(العام املخصوصإقراره على دينه فتكون اآلية على هذا من 
 .اخلصوص وهو القول الراجح

 :قال الطربي

: وقال الناس من خاص يف اآلية هذه نزلت: قال من قول بالصواب األقوال هذه وأوىل(( 
 جاء من كل و ،واوس ،الكتابني أهل ،MÔ  Ó    Ò  Ñ L        ذكره تعاىل بقوله عىن

 األقوال أوىل القول هذا قلنا وإمنا... منه اجلزية وأخذ احلق، دين املخالف دينه على إقراره
 أصـول    عـن  البيان من اللطيف كتاب(  كتابنا يف عليه دللنا قد ملا بالصواب، ذلك يف

 جيـز  فلـم   املنسـوخ،  حكـم  نفى ما إال ناسخا كائن غري الناسخ أنَّ من):  األحكام
 الناس من فهو اخلصوص، وباطنه والنهي، األمر من العموم ظاهره كان ما فأما ااجتماعهم
 )٣()). مبعزل واملنسوخ

|    |    |       

 
 

                                 
املكتب اإلسالمي، . ط) ١/٣٠٥(، زاد املسري البن اجلوزي )١/٣٢٦(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )١(

 ). ٢/٢٠(، الدر املنثور للسيوطي )٧/١٣(مفاتيح الغيب للرازي 
 .املكتب اإلسالمي. ط) ١/٣٠٥(زاد املسري البن اجلوزي   )٢(
 ). ٥/٤١٤(جامع البيان للطربي   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٧٩ 

 :والثالثون ةاآلية السادس

!  "  #   $  %  &  '  )  (*   +  ,         M : قوله تعاىل

3  2  1   0  /  .  -  L ]٢٥٧: لبقرةا[ . 

 :قال ابن عطية

 يف نزلت اآلية   M$   #  "  ! L : قوله إنَّ لبابة أيب بن وعبدة ،جماهد وقال(( 
  إىل النـور  مـن  إخراجهم فذلك ؛به كفروا × حممد جاء فلما بعيسى آمنوا قوم

  )١(.)) الظلمات

 :قال الطربي

 معناها اآلية أن على يدل لبابة أيب بن وعبدة ،جماهد عن ذكرناه الذي القول وهذا(( 
  )٢()). اخلصوص

  :الترجيح

من عبدة   >به خصوص من آمن مبحمد  مراد M $   # Lعموم القول بأن  إنَّ
عموم قوله ، وأنَّ×بعيسى  قراًاألوثان ممن مل يكن م :M ,  + L  مراد به

قول اليصح؛ ألن العام يبقى على عمومه حىت  >خصوص من كفر من النصارى مبحمد 
على إرادة التخصيص فتبقى اآلية على عمومها قال ابن هنا ال دليل و يأيت ما خيصصه

 آمن كافرة أمة كل يف مترتب هو بل؛ التخصيص ذاه عن مستغنٍ اآلية ولفظ((  :عطية
 )٣()). مجيعا الناس يف ومترتب، كالعرب :بعضها

|    |    |      

                                 
 ).١/٣٣٩( احملرر الوجيز  )١(
 ).٥/٤٢٧(جامع البيان   )٢(
 ).١/٣٣٩(احملرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٨٠ 

 :    والثالثون ةاآلية السابع

 . ]٢٥٨: البقرة[ M  i  h  g  f  eL : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

 )١()). اخلصوص ومعناه ،العموم فظاهره(( 

  )٢(.ممن سبق عليه القضاء من يوايف ظاملاً: أي

هذه اآلية مراد ا اخلصوص عند ورودها يف سـور   ابن عطية يكثر التنصيص على أنَّ إنَّ
 .القرآن

ا أكرب قـد هـداه اهللا إىل   ظلم ممن كان ظاملاً كثرياً القرينة الصارفة هلذا العموم هي أنَّ إنَّ
للتوبة، والرجوع إليه فال تؤخذ اآلية  ا أصغر فقد هداه اهللاظلم كان ظاملاً اإلسالم، أو إنْ

 .على ظاهرها يف العموم؛ بل يكون مراد ا اخلصوص فيمن سبق عليه القضاء

هداية  التوفيق، واإلهلام وهي ال تكون إال من اهللا، وال ميلكها : اهلداية املرادة هنا هي إنَّ
 .إال هو سبحانه وتعاىل

 :الترجيح

من  عدم القول بالعام املراد به اخلصوص يف هذه اآلية أوىل من القول به؛ وذلك ألنَّ إنَّ
ه يهتدي ال يدخل بالضرورة يف عموم املنفي عنهم اهلداية؛ لعدم اتصافهسبق يف علم اهللا أن 

 واهللا أعلم . تها أوىل من محلها على اازذه الصفة فحمل اآلية على حقيق

|    |    |       

 

                                 
 ).١/٣٤٧(احملرر الوجيز   )١(
 .املصدر السابق  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٣٨١ 

 : والثالثون ةاآلية الثامن

 ]. ٢٦٤: البقرة[ M  Û  Ú  Ù  Ø  ×L : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

   )١()). الكفر على املوايف يف اخلصوص به يراد عموم إما(( 

 :لقد ذكر ابن عطية توجيهات لآلية غري ما ذكر فقال

 ال أن يريـد  أن وإمـا  ،حمض ضالل هو بل ؛كفرهم يف يهدهم مل أنه به يراد أنْ وإما(( 
  )٢()). الكفر على وهم ،وأعماهلم ،صدقام يف يهديهم

 واهللا أعلم. إن الكالم عن هذه اآلية كالكالم عن سابقتها

|    |    |    

                                 
 ).١/٣٥٨(احملرر الوجيز   )١(
 . املصدر السابق  )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٨٢ 
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ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٨٣ 

 :اآلية األوىل

M  L  KJ      I  H   G     F  E  D : قــال تعـاىل 

  ML ]١٢: آل عمران[. 

 :قال أبوحيان األندلسي

 اخلاص به ويراد العام اخلطاب: والبالغة الفصاحة من أنواعاً اآلية هذه يف وذكروا(( 
 )١()). ME  D  F L : قوله يف

 )٢(.خصوص اليهود يف املدينة، وهو قول عامة املفسرين: أي

سبب النزول هلذه  سبب القول ذا اخلصوص هو ماجاء عن مجهور املفسرين من ذكرِ إنَّ 
بوي عن ابن عباس اآلية فقد ر ا  > اهللا رسولُ أصاب ملا ((: ه قالأنيوم قريش 

 أن قبل أسلموا يهود معشر يا : ((فقال قينقاع بين سوق يف اليهود مجع املدينة وقدم ،بدر
 من نفراً قتلت أنك نفسك من يغرنك ال حممد يا :قالوا قريشا أصاب ما مثل يصيبكم

 تلق مل وأنك ،الناس حنن أنا لعرفت قاتلتنا لو إنك القتال يعرفون ال أغماراً كانوا قريش
 )٣(.M   G     F  E  DL   ذلك يف أل اهللا فأنزل ؛مثلنا

 

                                 
 ). ٢/٤١٥(تفسري البحر احمليط   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
) ٥٣٨ص(كيف كان إخراج اليهود من املدينة : ، باب واإلمارة والفيءاخلراج : أخرجه أبو داود يف كتاب )٣(

قلعجي، والطربي يف  : حتقيق) ٣/١٧٣(، والبيهقي يف دالئل النبوة ) ٣٠٠١( طبعة مكتبة املعارف برقم 
من طريق حممد بن إسحاق عن حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبري ) ٦/٢٢٧(تفسريه 

 . ب بن عباسوعكرمة عن ا
وعلته جهالة حممد بن أيب حممد قال ابن )). ضعيف اإلسناد ): (( ٢٣٩ص(قال األلباين يف ضعيف سنن أيب داود 

 السادسة من جمهول مدين ثابت بن زيد موىل األنصاري حممد أيب بن حممد ): ((٢/١٣٠( حجر يف التقريب 
 )).  إسحاق بنا عنه تفرد



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٨٤ 

هذا الضعف مل يكن الوحيد الذي ذكره املفسرون  يف سبب نزول اآلية فقد ذكر ابن   إنَّ
ا أخرى فقالاجلوزي أسباب: 

 الذي النيب هو هذا: وقالوا باِإلسالم، مهّوا بدر، وقعة رأوا ملا املدينة يهود أنَّ: أحدها(( 
 وقعة له تنظروا حىت تعجلوا ال: لبعض بعضهم لقا مث راية، له ترد ال كتابنا، يف جنده

 النيب، وبني بينهم كان عهداً ونقضوا به، هو ما:  وقالوا شكّوا، أُحد، كانت فلما أخرى،
 واحدة، كلمتنا تكون: فقالوا مكة، أهل إىل راكباً ستني يف األشرف بن كعب وانطلق
 . عباس ابن عن صاحل، أبو رواه ، اآلية هذه فنزلت

 ابن عن روي بدر، يوم وعده اهللا فحقق بدر، وقعة قبل قريش يف نزلت أا: والثاين
 . والضحاك عباس،

 فنزلت بدر، وقعة بعد ، > اهللا لرسول مجعوا قومه، من مجاعة يف سفيان أبا أن: والثالث
    )١(.)) السائب ابن قاله اآلية، هذه

األول من رواية الكليب عن أيب صاحل عن  هذه األسباب اليصح منها سبب واحد فإنَّ إنَّ
  )٢(.ابن عباس وهذا إسناد ضعيف جداً

أما السبب الثاين فقد نا عن ابن عباس والضحاك فلم أجده بإسناد سب إىل مقاتل أم
 :عنهما، قال أبو السعود

 ؛مكة مشركي عن عبارة املوصول وأنَّ ،بدر قبل نزلت أا من مقاتل عن روى ما ماأو(( 
 إىل فيؤدي املهاد وبئس جهنم إىل وحاشركم غالبكم اهللا إن بدر يوم النيب هلم قال لذلكو

  )٣()). بدر وقعة بعد لنزوله بعدها عما الكرمية اآلية انقطاع

 –كما سبق ذكره  -فيكفي أن قائله ابن السائب الكليب وهو متروك : أما السبب الثالث
 .إضافة إىل انقطاعه

                                 
 ). ١/٣٠٤(زاد املسري البن اجلوزي   )١(
 ).٥٩ص(العجاب البن حجر : ينظر  )٢(
 ). ٢/١١(إرشاد العقل السليم   )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٨٥ 

هذه اآلية مل يصح فيها سبب نزول، وعلى فرض صحة السبب فليس  فتبني مما سبق أنَّ
 .العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ذلك مبوجب لصرف اللفظ عن ظاهره؛ فإنَّ

  :الترجيح

خصوص يهود املدينة ) الذين كفروا ( بأن املراد من عموم : بعد بيان ما سبق فإن القول
 :مرجوح؛ وذلك لألسباب التالية قولٌ

 .لعدم وجود القرينة الدالة، واملوجبة هلذا القول: األول

العام يبقى على عمومه حىت يأيت ما  خيصصه، وهنا مل يأت ما خيصص هذا  أنَّ: الثاين
قد صدق عليه الوعيد  العموم، وعليه فيشمل املخاطبني ذا اليهود، ومشركي مكة، وكلٌّ

 :من الغلبة قال ابن جزي

 قريش وأما وقينقاع، ،والنضري ،قريظة يوم فغلبوا اليهود أما :لقو كل على صادق وهو(( 
  )١()). وغريها ،بدر ففي

|    |    | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٧٤ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٨٦ 

   :اآلية الثانية

         Mb  a  `  _   ̂ ]  \    f  e  d  cL : قولــه تعــاىل

 ].٣٣: ل عمرانآ[

 :األندلسي قال أبوحيان
  )١()). اخلصوص به واملراد عام، واللفظ زمام، عاملي على واملعىن(( 

، وأبو )٢()١٥٠ت(، ومقاتل بن سليمان بابن عباس: وممن قال ذلك من املفسرين
  )٣(.الليث السمرقندي، وابن اجلوزي، وابن عادل احلنبلي

تفضيل  القرينة اليت أوجبت محل العموم يف اآلية على اخلصوص هي قرينة عقلية؛ ألنَّ إنَّ 
كل أحد من املذكورين يف اآلية يقتضي تفضيله على اآلخر، وهذا حمال يقول أبو حيان 

 :األندلسي
 إذا الكثري اجلمع ألنَّ؛ التناقض ألجل ؛عمومه على M f L محل ميكن وال(( 

 أفضلَ يكون أنْ منهم واحد كلَّ يلزم العاملني، كل من أفضل منهم واحد كل بأنَّ وصفوا
 )٥(.وقد سبق الكالم عن هذه  املسألة مبا أغىن عن إعادته )٤(.)) حمال وهو اآلخر، من

 :أثره يف التفسري
 .دفع توهم التعارض، والتوجيه الكلي: ، وخالصته)٣١٨ص(سبق ذكره يف 

                                 
 ).٢/٤٥٣(البحر احمليط   )١(
 إىل انتقل بلخ من أصله، املفسرين أعالم من احلسن أبو البلخى، بالوالء، زدياأل بشري بن سليمان بن مقاتل  )٢(

، سري أعالم )٧/٢٨١(األعالم للزركلي .احلديث متروك كان، بالبصرة وتوىف، ا فحدث بغداد ودخل البصرة،
 ). ٢٠ص(، طبقات املفسرين لألدنه وي )٧/٢٠١(النبالء للذهيب 

 
، زاد )١/٢٣٣(، حبر العلوم )٥/١٦١(، اللباب )١/١٦٥(، تفسري مقاتل )٢/٣١٠(الدر املنثور للسيوطي  )٣(

 ).  ٢/٢٦(، إرشاد العقل السليم )١/٣٢٠(املسري 
 ). ٢/٤٥٤(البحر احمليط   )٤(
 ).٣١٦ص(، )٢٩٢ص: (ينظر  )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٨٧ 

  :اآلية الثالثة

 . ]٣٩: آل عمران[ M  9  8  7   6  5  4  3L : قوله تعاىل

 : قال الشنقيطي

 للعام األصول علماء بعض به لومثَّ ،جربيل وأراد املالئكة أطلق: العلماء بعض قال(( 
  )١()). جربيل خصوص املالئكة بعموم أراد إنه: قائالً اخلصوص به املراد

،  ونسبه السمني )٢(يف قراءته املنسوبة إليه، والسدي، ومقاتل، طابن مسعود : هو قولو
 :احلليب إىل مذهب اجلمهورحيث قال

  )٣()). جربيل :وهو واحد م املراد املالئكة أنَّ على واجلمهور ((

على هذا  –صيغة العموم تقتضي العموم جلميع املالئكة؛ ولكن صرف هذا العموم  إنَّ
ذلك النداء اليكون إىل نيب من األنبياء إال عن طريق الوحي،  أنَّ: وهو صارف -القول
ك موكل بالوحي غريه؛ إذ ليس هناك ملَ ×ك املوكل ذا الوحي هو جربيل  وامللَ

 .خصوص جربيل ×وعليه فيكون املراد من عموم املالئكة املنادية لزكريا 

 :قال ابن عطية

 يف العرف هو وهذا ،وحده جربيل كان إنما املخبِر املنادي أنَّ املفسرين مجهور وذكر ((
 )٤()). األنبياء إىل الوحي

: املراد م مجاعة من املالئكة وهو قول أنَّ: آخر يف املراد باملالئكة وهو للمفسرين قوالً إنَّ
  )٥(.قتادة، والربيع بن أنس، وعكرمة، وجماهد، واختاره الطربي

                                 
 .طبعة دار عامل الفوائد) ٤/٢٧٠(أضواء البيان   )١(
 ). ٢/١٨٧(، الدر املنثور للسيوطي )١/٣٢٥(، زاد املسري البن اجلوزي )٦/٣٦٤(للطربي  جامع البيان  )٢(
 ).٣/١٥١(الدر املصون   )٣(
 ). ١/٤٢٨(احملرر الوجيز   )٤(
 ).١/٣٢٥(، زاد املسري البن اجلوزي )٦/٣٦٥(جامع البيان للطربي   )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٨٨ 

 :منها الناظر يف هذين القولني يستنتج أموراً إنَّ

املراد بذلك  القول بأنَّ فإنَّ: مؤدى القولني هو إرادة ختصيص عموم املالئكة أنَّ :األول
جربيل ال ختفى إرادة التخصيص فيه، أما القول الثاين والذي محله أصحاب هذا القول 

على العموم فإنا قد نادت زكريا ه عند النظر فيه يستحيل أن تكون املالئكة مجيع ×
القول بإرادة اخلصوص: ى ذلكوإمنا مجاعة منها كما قاله أصحاب هذا القول فمؤد. 

ال القولني قد ورد استعماله يف القرآن الكرمي يف مواضع منه فمثـال القـول   ك أنَّ :الثاين

وأما  )١(أي جربيل، ] ٢: النحل [ M  g  f  e   d  cL : قوله تعاىل: األول
 وإىل ،لـوط  إىل مالئكة بعث تعاىل اهللا وجدنا وقد : ((القول الثاين فيقول عنه ابن عطية

  )٢()). قصة ما غري ويف، × إبراهيم

فقد   M3 L : عليهما قراءتان ثابتتان متواترتان لقوله ال القولني قد دلَّك أنَّ :الثالث

بعد الدال  قرأ محزة، والكسائي، وخلف بألفMَفنااده L    والباقون بتاء ساكنة بعـدها            
 M3 L.)٣(  

 للفظ؛ ألنَّ قراءة التأنيث تدل على معىن اجلماعة مراعاةً أنَّ: وتوجيه هاتني القراءتني هو
جربيل : معىن املالئكة ها هنا على معىن اللفظ؛ فإنَّ قراءة التذكري تدلُّ ، وأنَّاملالئكة مجاعةٌ

فناداه : ( -الشاذة – ـا قراءة ابن مسعودويدل عليه أيض )٤(للمعىن، ر مراعاةًفذكَّ
  )٥().جـربيل 

                                 
 ).١/٣٤٧(معامل التنزيل للبغوي   )١(
 ). ١/٤٢٨(احملرر الوجيز   )٢(
 ). ١٢٠ص(، البدور الزاهرة لعبدالفتاح القاضي )٢٣٣ص(الوايف يف شرح الشاطبية لعبدالفتاح القاضي   )٣(
 ). ١/١١٢(، إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه )١٠٨ص(احلجة يف القراءات السبع البن خالويه   )٤(
 من الصواب ماوإن): (( ٦/٣٦٥(ا أمت حيث قال ذكر الطربي توجيهوقد ). ٦/٣٦٤(جامع البيان للطربي   )٥(

 أنّ وذلك...فمصيب القارئ قرأ فبأيتهما والياء ،التاء: أعين معروفتان قراءتان هماأن ذلك، قراءة يف عندي القول
 إن للفظها، العرب كالم يف فصيح فعلها يف التأنيث فإنَّ اهللا، عبد عن وىر كما جربيل، ا مرادا كان إنْ املالئكة



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٨٩ 

  :الترجيح

ال على ك القول بالعموم املراد به اخلصوص يف هذه اآلية متوجه ذكر ما سبق فإنَّ بعد
ه ميكن وأن )١(القراءتني يف اآلية مبنزلة تعدد اآليات يف املعىن، القولني يف تفسري اآلية، وأنَّ

  )٢(.يكون املراد مجاعة املالئكة، وجربيل واحد منهم بل هو رئيسهم بأنْ: اجلمع بينهما

 )٣(:)٢٩٠ت(ل املفضل بن سلمة قا

 جربيل وكان معه، أصحابه الجتماع ؛باجلمع عنه اإلخبار جيوز رئيسا القائل كان إذا(( 
  )٤(.)) ذلك على فجرى مجع، ومعه إال يبعث ما وقلَّ ،املالئكة رئيس× 

 :أثره يف التفسري

قائمة مقام نداء  ÷ملا كان جربيل هو رئيس املالئكة كانت مناداته لزكريا  أثر بالغي
 .   ÷مجيع املالئكة، ويف هذا تنبيه على شرف جربيل 

|    |    |   

 
 

                                                                                             
 ملعناها التذكري فيه وجائز ،الفعل تقدمها

 على قدمت إذا العرب أنَّ وذلك، للفظها قَبلها من وهو التأنيث، فعلها يف فجائز املالئكة، مجع ا مرادا كان وإنْ
 :فيقال فعله تقدم إذا الواحد على بناًء فعلها، يف التذكري وجائز ،النساء قالت :فقالت أنثته، فعلها اجلماعة من الكثري

 .)) الرجال قال
 
 ).١/٩٠(قواعد التفسري   )١(
  ).٦/٣٦٥(جامع البيان  )٢(
، له املتوكل وزير خاقان بن الفتح خاصة من كان،دبباأل عامل ،يلغو: طالب أبو عاصم، بن سلمة بن املفضل)  ٣(

، سري أعالم النبالء )١٣/١٢٤(بغداد للخطيب ، تاريخ )٧/٢٧٩(األعالم للزركلي : ينظر. تصانيف كثرية
)١٤/٣٦٢.( 
 
 ).١/٣٤٧(معامل التنزيل للبغوي   )٤(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٩٠ 

 : اآلية الرابعة

M  {   z  y  x  w  v  u  t   s  r : قولــه تعــاىل

  }  |L ]٤٢: آل عمران.[ 

   M t L: يف هذه اآلية عمومان قد أريد ما اخلصوص األول يف قوله تعـاىل 

 . M }L  :والثاين يف قوله تعاىل

 )١(.وقد سبق احلديث عنهما فيما مضى

 :أثره يف التفسري

أثر : ، وخالصته)٣٨٩ص(فقد سبق ذكره    M t L: يف قوله تعاىلأما العموم 
 .بالغي

: ، وخالصـته )٣١٨ص(سبق ذكره يف فقد  M }L  :أما العموم يف قوله تعاىل
 .دفع توهم التعارض، والتوجيه الكلي

|    |    |   

 
 
 

 
 
 

 

                                 
 ).٣٨٧ص( ،)٣١٦ص(، )٢٩٢ص: (ينظر  )١(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٩١ 

 : اآلية اخلامسة

̧   M  ¾    ½  ¼  »    º  ¹ : قوله تعاىل  ¶  µ   ́  ³  ²  ±

  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿
  ÊL ]٦١: آل عمران[. 

 :ما اخلصوص إن يف هذه اآلية قولني مراداً

 :قال الشوكاين  M ²  ±L : يف قوله تعاىل :األول

         من>  إليه وفدوا الذين النصارى وهم ،اخلاص به فاملراد عاما كان وإنْ هذا(( 
 )١()). جنران

من نصارى جنران، ومن  > النيب كل من حاج صيغة العموم يف اآلية تقتضي أنَّ إنَّ
دعى إىل املباهلة؛ ولكن هذا العموم على هذا القول غري مراد؛ في ×غريهم يف عيسى 

مل حياجه غري نصارى جنران فيحمل > النيب  قرينة احلس حيث أنَّبل صرفت هذا العموم 
 .عليه هذا اخلصوص

الذي من أجله نزلت اآلية ليس مبوجب يف صرف ظاهر العموم إىل القول السبب  إنَّ
يف  يف كل من حاج >القرينة غري موجبة لذلك فاملباهلة جتوز له  بإرادة التخصيص؛ ألنَّ

وليست خمتصة يف وفد  )٢(وغريهم؛ بل لعموم املخالف،من نصارى، × شأن عيسى 
 :نصارى جنران؛ وهلذا قال الشوكاين بعد ذلك

 منه املباهلة جواز على فيدل ؛خاصا السبب كان وإن عمومه على هو :يقال أنْ وميكن ((
  )٣()). أسوته وأمته × عيسى يف حاجه من لكل >

                                 
 ). ١/٥٢٣(فتح القدير   )١(
 ). ٨/٩٥(فتح الباري البن حجر   )٢(
 ). ١/٥٢٣(فتح القدير   )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٩٢ 

هذه اجلملة من اآلية مرجوح؛ ملا سبق ذكـره،  وعليه فالقول بالعام املراد به اخلصوص يف 
 واهللا أعلم

«  ¼  ½    ¾  ¿  M   Â  Á  À: يف قوله تعـاىل : الثاين
Ã L 

 :قال أبو حيان األندلسي

«  ¼  ½     M يف اخلاص به يراد والعام... البالغة من ضروب اآلية هذه ويف(( 

¾ L   ١()). اآلية(  

صيغة العموم يف اآلية تدل الشمول جلميع أفراد األبناء، والنساء، واألنفس؛ ولكن هذا  إنَّ
 والذي دلَّ شالعموم غري مراد بل املراد به خصوص احلسن، واحلسني، وفاطمة، وعلي 

فقد روى عامر بن سعد بن أيب وقاص : على هذا اخلصوص ماجاء يف سبب نزول اآلية
¼  ½    ¾  ¿  M   À اآلية هذه اهللا أنزل امل((  :ه قـالأن طعن أبيه 

Á L ا > اهللا رسول دعا اآليةا ،وفاطمة ،عليا ،وحسنهؤالء اللهم :فقال وحسين 
  )٢()). أهلي

ا يف نزول اآلية؛ بل السبب يف نزول اآلية كر ليس سببما ذُ عند التحقيق يف هذا جند أنَّ إنَّ
يف سـبب   كر كان حكاية لواقعـة ماذُ وأنَّ )٣(>وحماجتهم للنيب هو قدوم وفد جنران، 

هـو   طلذكر هذه املنقبة لعلي  ط نزول اآلية، والسبب الذي دعا سعد بن أيب وقاص
 . طله عن عدم سبه لعلي  بسؤال معاوية بن أيب سفيان 

                                 
 ). ٢/٥٠٤(البحر احمليط   )١(
من فضائل علي بن أيب : فضائل الصحابة، باب: كتاب)  ٢٤٠٤(بيت األفكار برقم ) ٩٧٩ص(أخرجه مسلم   )٢(

مناقب علي بن أيب طالب وقال : ، باب)٣٧٢٤(بشار عواد برقم : حتقيق) ٦/٨٦(طالب ، وأخرجه الترمذي 
،  وقال األلباين يف صحيح سنن الترمذي ))هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه): (( ٦/٨٧(
 )).صحيح ): (( ٣/٥٢٣(

 ).٢٢٦ص(أسباب النزول للواحدي   )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٩٣ 

وعمل به ملا نزلت هذه اآلية، من  >الدليل على إرادة التخصيص هو ما فهمه النيب  إنَّ
من أقاربه عليه الصالة ) الرجال( كل األبناء، وال النساء، و ال األنفس  ليس: أن املراد

 .كروالسالم بل املراد من عموم ذلك خصوص من ذُ

ا آخر حيث قاللقد ذكر البغوي جواب: 

  )١()). الدين أهل اجلماعة :العموم على هو :وقيل(( 

  )٢(.العموموهذا اجلواب حمتمل؛ لوال ما صح من تعيني املراد من هذا 

 :الترجيح

راجح؛ لعدم املعارض                    القول بالعموم املراد به اخلصوص يف هذه اآلية قولٌ أنَّ
 .-واهللا أعلم  –

 : أثره يف التفسري

احلسن واحلسني  أثر بالغي  ملا ذكر أنَّ: قصر داللة املعىن على هؤالء املذكورين وكذلك
بن أيب طالب هو  علي فاطمة هي املرادة من النساء، وأنَّ األبناء، وأنَّاملرادون من هم 

من بني  ناللة على شرفهم وفضلهم الد ألجل ذلك؛ والرجال: املراد من األنفس أي
 .وليس فيها داللة على غري هذا غسائر أهل بيته 

|    |    |    

 
 
 
 
 

                                 
 ). ١/٣٦٢(معامل التنزيل   )١(
 ).١/٢٨٧(تفسري مبهمات القرآن للبلنسي   )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٩٤ 

 :اآلية السادسة

«  ¼  ½  ¾  ¿  M  Ä       Ã  Â  Á  À : قوله تعاىل

  È  Ç  Æ  ÅL ]٨٣: آل عمران [. 

 :قال ابن عطية

 ،طوعا يسلم مل من األرض أهل من إذ :اخلصوص ومعناها ،العموم ظاهرها واآلية ((
   )١()). احلد هذا على كرها وال

واحلد الذي عناه ابن عطية هو ما جاء يف قول احلسن بن أيب احلسن البصري، ومطر 
ا خصوص قوم هراملراد من عموم من أسلم هللا كَ أنَّ: يف هذه اآلية وهو )٢()١٢٩ت(الوراق 

اآلية على هذا  بأنَّ: فكان قول ابن عطية )٣(كرهوا على اإلسالم خوف القتل، والسيفأُ
ا، وال جد من مل يسلم هللا تعاىل ال طوعص بقرينة احلس حيث والقول معناها اخلصو

اكره . 

صيغة العموم يف اآلية تفيد العموم يف إسالم مجيع من يف السموات، ومن يف األرض  إنَّ
أما إسالم أهل السموات، ومن آمن من أهل األرض فال إشكال : من املخلوقات هللا تعاىل

ين يف بيان إسالم الكاره من أهل األرض، وسبب هذا فيه، وإمنا وقع اخلالف بني املفسر
إال  لعدم إسالمه فكيف يتأتى  أن الكافر مل يسم كافراً: هو -واهللا أعلم –اخلالف 

اإلسالم من كافر، وظاهر اآلية  يفيد إسالم من يف األرض والكافر واحد منهم فتعددت 
 .لذلك أقوال املفسرين يف بيان معىن إسالم الكافر

                                 
 ). ١/٤٦٧(احملرر الوجيز   )١(
 وكان العاملني، العلماء من كان،اليشكري أمحر بن علباء موىل البصرة، نزيل اخلراساين، طهمان بن رجاء أبو  )٢(

 وقد احلسن، رتبة عن حديثه ينحط والوغريهم،  واحلسن مالك، بن أنس عن روى ،ذلك ويتقن املصاحف، يكتب
البجاوي، حلية : حتقيق) ٤/١٢٦(، ميزان اإلعتدال للذهيب )٥/٤٥٣(سري أعالم النبالء للذهيب  .مسلم به احتج

 ). ٣/٧٥(األولياء أليب نعيم األصفهاين 
 
 ). ١/٤٠٧(، النكت والعيون للماوردي )٦/٥٦٧(جامع البيان للطربي   )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٩٥ 

 :املاورديقال 
 :أقاويل ستة فيه(( 

 .قتادة قول وهذا كَرهاً، املوت عند أسلم والكافر ،طوعاً أسلم املؤمن أنَّ :أحدها
 .جماهد قول وهذا العبادة، يف أشرك من فيه كان وإن بالعبودية اإلقرار أنه :والثاين

  جماهد عن مروي وهو كرهاً، الكافر ظل وسجود ،طائعاً املؤمن سجود أنه :والثالث
 . أيضاً

 . مطر قول وهو السيف، من باخلوف وكرهاً. والثواب بالرغبة طوعاً :والرابع
 .عباس ابن قول وهذا به، فأقر امليثاق منه أخذ حني الكاره إسالم أنَّ: واخلامس
  )١(.))  والزجاج الشعيب، عامر قول وهو والذلة، نقيادباإل أسلم أنه معناه :والسادس

فيما  حاصلٌ وكلٌّ )٢(.اإلستسالم، واخلضوع، واإلنقياد: معىن اإلسالم يف اللغة هو إنَّ
سوى اهللا تعاىل من خملوقاته؛ وعلى هذا التوجيه حيمل القول الثاين، والقول اخلامس، 

 )٣(.على عمومها، ورجح ذلك الرازي والقول السادس، واآلية على هذا القول باقيةٌ
كان معىن اإلسالم يف اآلية هو املعىن الشرعي من اإلتيان بأركان اإلسالم من ا إنْأم :

فالعموم يف إسالم أهل األرض خاص مبن أسلم منهم ...  ، وزكاة، وصوم، وحجصالة
ا من أسلم عند املوت، أو أسلم ظله بسجوده على كيفية يعلمها اهللا، أو خوفً: سواء

ا اخلصوص، ورجح تقدمي املعىن الشرعي  السيف، واآلية على هذا القول مراد
  )٤(.الشنقيطي

ه ينحصر يف مسألة تقدمي املعىن الشرعي بأن -ميكن القول  -سبب خالف املفسرين  إنَّ
 )٥(.على اللغوي إذا تعارضا

                                 
 ).١/٤٠٧(النكت والعيون   )١(
 ).٨/١٠٧(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
 .املصدر السابق  )٣(
 ).٢/٢٣٧(أضواء البيان   )٤(
 ).٤٤ص(فصول يف أصول التفسري للطيار : ينظر  )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٩٦ 

 :الترجيح

حمتمل، واليلزم من القول به نفي القول  القول بالعام املراد به اخلصوص يف اآلية قولٌ إنَّ
م عليه؛ بل اآلية حمتملة لذلك التوجيهني، وممن مل يرجح من املفسرين دقَخر حىت ياآل

 واهللا أعلم. )٣(وابن جزي )٢(وابن عاشور، )١(احملققني ابن جرير الطربي،

|    |    |      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ).٦/٥٦٥(جامع البيان   )١(
 ).٣/٣٠١(والتنوير التحرير   )٢(
 ).٨٥ص(التسهيل   )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٩٧ 

 :اآلية السابعة

M  W  V  U    T  S  R  Q  P  O  N  M : قوله تعاىل

  _       ̂ ]  \  [  ZY  XL ]٨٦: آل عمران.[ 

 :قال ابن عطية

 )١()). عليه وموافاته ،كفره حتم فيمن اخلصوص معناه عموم((  

 )٢(.لقد سبق احلديث عن  هذه اآلية مبا أغىن عن إعادته

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).١/٤٦٨(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٣٨٠ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٩٨ 

  :اآلية الثامنة

̈          ©  M  «  ª : قوله تعاىل  §  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |

       ®  ¬L ]٩٧: آل عمران .[ 

 :قال أبو حيان األندلسي

 فيشـعر  ،M| L : بقوله ذلك جاء إذ احلج، فرض تأكيد على اآلية هذه ودلَّت(( 
 بلفظ M ~ L ـب متعلقاً وجاء االستعالء، على الدالة بعلى وجاء تعاىل، له ذلك بأنَّ

  )١(.)) مرتني ذكر عليه وجب من ليكون ؛اخلصوص منه املراد كان وإن ،العموم

 -مع املؤكدات األخرى  –ى يف اآلية االستدالل على تأكيد فرضية احلج مرتني ال يتأت إنَّ
: ية، وهيالعموم يف اآلية مراد به اخلصوص على املستطيع بقرينة شرع بأنَّ: إال بالقول

¢   M: كر بعد ذلك العموم يف قولها ما ذُيف الشرع من تكليف املستطيع، أم جاءما
¥  ¤  £ L    ¦فإنالعموم يف اآلية غري  ا عند القول بأنَّما هو تأكيد هلذا العموم، أم

يء املخصص املتصل بعده مراد به اخلصوص، وإن ٢()البدل( ما هو من العام املخصوص( 
 .فال يصح االستدالل للقول بتأكيد فرضية احلج على من وجب عليه مرتني

الفرق بني القـول   على كال القولني؛ ولكن بدلٌ M ¥  ¤  £  ¢ L: قوله إنَّ
، ص املستطيع من عموم الناس ابتداًءريد خصويف األول قد أُ أنَّ: األول، والقول الثاين هو

عموم  فإنَّ: ا يف القول الثاينأمالناس قد مشل املستطيع وغريه؛ ولكن خاملستطيع بعـد   ص
فاألول على طريقة النحـويني، والبالغـيني كـأيب حيـان األندلسـي،      . ذلك بالبدل
 )٤(.والثاين على طريقة األصوليني كالبيضاوي )٣(والزخمشري،

                                 
 ).٣/١١(البحر احمليط   )١(
 ). ١/٣٨٠(إرشاد الفحول للشوكاين : ينظر  )٢(
 ).١٨٤ص(الكشاف   )٣(
  ). ٨٢ص(أنوار التنزيل  )٤(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٣٩٩ 

 :الترجيح

 –أجـده   –القول بالعموم املراد به اخلصوص يف هـذه اآليـة    بعد النظر فيما سبق فإنَّ
١(التأسيس أوىل من التأكيد بأنَّ: القاعدة اليت تقول ا؛ ألنَّمرجوح( ح القـول بـأنَّ  ترج 

داًالبدل يف القول األول مؤكِّ ا بالبدل؛ فإنَّالعموم يف اآلية خمصوص بدل منه؛ بيـد أنَّ للم 
البدل يف القول الثاين مؤسس ملعىن واهللا أعلم  . ل منهجديد يف اآلية بتخصيصه لعموم املبد 

|    |    |         

 
     

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
  
 

                                 
 ). ٢/١٢٠(قواعد الترجيح للحريب : ينظر  )١(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤٠٠ 

 : اآلية التاسعة

M  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó : قوله تعاىل

    à      ßL ]١٠٠: آل عمران[. 

 :قال أبو حيان األندلسي

 واملـراد  العمـوم  وإطالق:... والفصاحة البالغة فنون من اآليات هذه يف وذكروا(( 
  )١()). اخلصوص

  )٢(خصوص األوس، واخلزرج، وهو قول اجلمهور: أي

بـل  املـراد بـه      -على هذا القول  -به العموم  اخلطاب بصيغة العموم ليس مراداً إنَّ
على  -والقرينة الصارفة هلذا العموم  )٣(ا يف نزول اآلية،األوس، واخلزرج الذين كانوا سبب

بني ذا، وليسوا كل املـؤمنني وقـت   هي قرينة عقلية إذ كانوا هم املخاطَ -هذا القول 
 .النزول

 :قال ابن عطية 

 ما قيس بن شاس بسعاية بينهم شجر الذين واخلزرج األوس نزوهلا وقت به واملقصود((  
  )٤()). شجر

 آخر ال خيرج عن القول بإرادة التخصيص هو أنَّ للمفسرين يف املراد ذا العموم قوالً إنَّ
  )٥(.مة األنصارينثعلبة بن عM Õ  Ô L     املراد بـ 

                                 
 ). ٣/١٨(البحر احمليط   )١(
 ).٢/١١(، زاد املسري )٣/١٨(املصدر السابق   )٢(
 ). ٢٤٢ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : ينظر  )٣(
 ).١/٤٨٢(احملرر الوجيز   )٤(
 )).وأسباط مل يتفقوا عليه):((٢/٤١٥(عن أسباط عن السدي قال السيوطي يف اإلتقان)٦/٥٨(أخرجه الطربي  )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤٠١ 

ذلك ليس بدليل يف وجوب  ه وبقطع النظر عن صحة سبب النزول من عدمه؛ فإنَّإن
 .ص السبب كما مر معناالعربة بعموم اللفظ ال خبصو صرف ظاهر اآلية؛ ألنَّ

  :الترجيح

العربة بعموم اللفظ ال خبصوص  القول بالعام املراد به اخلصوص يف اآلية مرجوح؛ ألنَّ نَّإ
 . السبب

|    |    |         

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤٠٢ 

  :اآلية العاشرة

;  >   =  <  ?  @  M    D  C  BA : قولــه تعــاىل

  F  EL ] ١١٠: عمرانآل[ . 

 :أبو حيان األندلسيقال 

 :اخلصوص، أي   M>  =   <  ; L : وهذا يدل على أنّ املراد بقوله(( 
  )١()). إذ كانت طائفة منهم قد حصل هلا اإلميان ؛باقي أهل الكتاب

كعبـداهللا بـن   : يقول بذلك هو وجود من آمن منهم السبب الذي دعا أبوحيان ألنْ إنَّ
سالم، وغريه من مفيكون املراد من عموم أهل الكتاب خصوص الباقي  مة أهل الكتابلَس

 .منهم، وهي القرينة اليت صرفت العموم عن ظاهره

التلـبس  ) نمـؤم (ظاهر اسم الفاعل  القول السابق على اعتبار أنَّ لقد ذكر أبو حيان أنَّ
 )٢(.العموم على بابه اسم الفاعل لإلستقبال  فإنَّ بالفعل، أما على اعتبار أنَّ

 :الترجيح

إنقولـه  ه الحاجة هلذا االعتبـار فـإنَّ  ي أجد أن :M   E    D  C

  FL فإذا كـان   )٣(مجلة مستأنفة سيقت لإلخبار بذلك كما قال السمني احلليب؛
يف ذكر من آمن  ذلك كذلك كان العموم يف اآلية على بابه، وجاءت هذه اآلية كاستطراد

  )٤(.منهم، ومن كفر

 

                                 
 ).٣/٣٢(احمليط البحر   )١(
 .املصدرالسابق  )٢(
 ). ٣/٣٥١(الدر املصون   )٣(
 ). ٨٥ص(أنوار التنزيل للبيضاوي : ينظر  )٤(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤٠٣ 

القول بالعموم الباقي علـى   من العموم خصوص من كفر منهم؛ فإنَّ املراد بأنَّ: وإذا قلنا
ه مؤمن يقال ولو آمن؛ ألن من آمن منهم اليصح أنْ عمومه ال يعم إال من كفر منهم؛ ألنَّ

التأسيس أوىل مـن التأكيـد    بأنَّ: ه مؤمن قلنااملراد بذلك التأكيد على أن بأنَّ: قيل فإنْ
العموم يف قوله تعـاىل  ن أنَّفيكون العموم باقي على عمومه فيمن مل يؤمن منهم؛ فإذا تبي :

M   >  = L از، وطريق احلقيقة : قد استوى يف الداللة عليه طريقانطريق ا
وإلنتفـاء  ألن احلقيقة هي األصـل،   )١(كان مادل عليه باحلقيقة أوىل مما دل عليه بااز؛

 واهللا أعلم . وهو الراجحمايوجب القول بااز 

|    |    |     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                 
 ).٢/٤٠(احلريب . قواعد الترجيح د: ينظر  )١(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤٠٤ 

  :اآلية احلادية عشرة

ــاىل ــه تع                      M  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í      Ì  Ë  Ê  É : قول

  ÔL ]١٢١: آل عمران[ . 

 :قال أبو حيان األندلسي

 بـه  املـراد  العام :ذلك من والبديع الفصاحة من ضروباً اآليات هذه تضمنت وقد(( 
   )١(.)) عائشة بيت به أراد: اجلمهور قال  M Ì  Ë L يف  اخلاص

تعيني عائشة  إنَّ )٢(.حد كما هو قول اجلمهور، وهو الصحيحهذه اآليات نزلت يف أُ إنَّ
  )٤(.وجزم به البيضاوي )٣(هو قول الكليب، وجماهد، والواقدي، >عموم أهله  من ك

مل يغدو من مجيع أهله > ه القول بالعموم يف هذه اآلية مينع منه العقل حيث إن إنَّ
عائشة كما دل عليه قول املفسرين : ه خرج من عند إحداهن وهيحقيقة؛ فال بد وأن

 . السابقني

مما  بهذه اآلية من األدلة اليت احتج ا العلماء على طهارة الصديقة بنت الصديق  إنَّ
 :امللحدون األفاكون يقول الرازي رماها به

±  M : تعـاىل  وقال > للنيب أهالً كانت ك عائشة أنَّ على النص هذا فدلَّ(( 
´  ³  ²  L]ها على النص هذا فدل ] ٢٦: النورعن مربأة مطهرة أن 

 

                                 
 ). ٣/٥٨( البحر احمليط    )١(
، )١/٥٩٨(، تفسري القرآن العظيم البن كثري )٢٣/ ٢(، زاد املسري )٧/١٦١(جامع البيان للطربي : ينظر  )٢(

 ). ١/٤٩٩(احملرر الوجيز البن عطية 
 ).٨/١٧٩(،  مفاتيح الغيب للرازي )١/٤١٠(معامل التنزيل    )٣(
 ). ٨٧ص(أنوار التنزيل وأسرار التنزيل    )٤(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤٠٥ 

 ]٤٦: ھود[  M&  %  $       # L : قال كافراً كان ملا نوح ولد أنَّ ترى أال قبيح، كل

خصـوص   >فاستدالهلم يدل على أن املراد من عموم أهله  )١()). لوط امرأة وكذلك
 .كعائشة 

 :أثره يف التفسري

قد مجعت ل  بالغي ملا كانت عائشة  أثر: اوأيض لقصر داللة املعىن على عائشة 
هـا  وفاقت عليهن بالعلم فكأن... ودين ومجالٍ وحسبٍ من نسبٍ >مجيع مزايا نسائه 

 .ن التعبري عنها باجلمعكلهن؛ لذا حسقامت مقامهن 

|    |    |    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 ).٨/١٨٠(مفاتيح الغيب للرازي   )١(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤٠٦ 

  :اآلية الثانية عشرة

 .]١٣٤: آل عمران[ M  ;  :  9  87  6   5L : قوله تعاىل

 :قال أبو حيان األندلسي

 والعام : ...ذلك من والبيان ،والبديع ،الفصاحة من فنوناً اآليات هذه تضمنت وقد(( 
  )١()). املماليك أو ،ظَلَمهم من :يعين   M87  6   5 L : يف اخلاص به يراد

 : عنهم قوالن وللمفسرين يف املراد بالناس املعفُ إنَّ

 . ، وأيب العالية الرياحي، والكليبطاملماليك، وهو قول ابن عباس : األول

  )٢(.من ظلمهم، وأساء إليهم، وهو قول زيد بن أسلم، ومقاتل بن حيان:  الثاين

ها لإلستغراق أن) الناس ( يف كلمة ) أل ( املراد بـ لقد ذهب أبو حيان األندلسي إىل أنَّ
ها ليست على العموم؛ بل إن: لم؛ لذلك قالظْلم، أو من مل يمن ظَ: فتشمل مجيع الناس

ا اخلصوص؛ لوجود القرينة العقلية الصارفة هلذا العموم، فنتج عن هذا أن ه جعل املراد
 . ما اخلصوص ني كليهما يف اآلية مراداًالقول

يف كلمة       ) أل( املراد بـ كابن اجلوزي، واآللوسي إىل أنَّ: لقد ذهب بعض املفسرين
في ؛ بل من عفي عنه فهي ال تشمل مجيع الناس أصالًمن ع: ها للعهد أيأن) الناس ( 

عنه؛ لذلك عب٣(،ه مطلقر ابن اجلوزي عن القول الثاين بأن( حه اآللوسي فقالورج        :
 .القول األول للخصوص مما يعين أنَّ )٤()).والعموم أوىل (( 

 

                                 
 ). ٣/٦٩(البحر احمليط   )١(
 ). ٢/٣٠(، زاد املسري البن اجلوزي )١/٤١٩(معامل التنزيل للبغوي : ينظر  )٢(
 ).٢/٣٠(زاد املسري البن اجلوزي   )٣(
 ).٤/٥٨(روح املعاين   )٤(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤٠٧ 

 :ما هو على سبيل املثال حيث قالالقول األول إن لقد ذهب ابن عطية إىل أنَّ

 عليهم والقدرة كثرياً، مذنبون فهم اخلدمة، هم إذ املثال، جهة على حسن وهذا(( 
وعليه فاخلالف يف اآلية  )١(؛)) به املفسر هذا مثَّل فلذلك ؛سهل العقوبة وإنفاذ متيسرة،

 :اختالف تنوع كما قال ابن تيمية

يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه املستمع  أنْ((  
  )٢()).على النوع ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه 

 :الترجيح

 :هلم طريقني بعد العرض السابق ملذاهب املفسرين جند أنَّ

به خصوص من ظلمهم وأساء إليهم، أو  طريق ااز حيث جعل العموم مراداً :األول
 .املماليك كما ذهب إليه أبو حيان األندلسي

لم وأساء، واملماليك إمنا طريق احلقيقة حيث جعل العموم على حقيقته يف من ظَ :الثاين
 .سبيل ضرب املثال م، أو التخصيص م كما ذهب إليه الباقونهم على 

محل الكالم على احلقيقة أوىل من محله على ااز خاصة إذا انتفى الدليل الدال على  إنَّ
قرينة السياق يف اآلية إمنا هي يف العفو، والعفو اليكون إال عن إساءة،  إىل أنَّ ااز، إضافةً

ه العموم يف اآلية أوىل ناس يف اآلية على العموم؟ بل القول بأنوظلم فما هو وجه محل ال
 .ألن أل يف كلمة الناس للعهد واهللا أعلم

|    |    |         

 
 

                                 
 ).١/٥١٠(احملرر الوجيز   )١(
 ). ١٣/٣٣٧(جمموع الفتاوى   )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤٠٨ 

  :اآلية الثالث عشرة

 ].١٤١: آل عمران[ M  &  %  $  #  "  !L : قوله تعاىل

 :قال أبو حيان األندلسي

 اهللا رسول حاربوا الذين وهم ،خمصوصة طائفة :هنا بالكافرين املراد أنَّ والظاهر(( 
 عام الكافرين فلفظة ؛كفره على باق منهم كثري بل ؛كافر كل ميحق مل تعاىل ألنه؛ >
  )١()). اخلصوص به أريد

الرازي، وابن عادل احلنبلي، وأبو السعود، : على ذلك من املفسرين وممن نص
  )٢(.واآللوسي

: ومنه )٣(،قليالً تنقيص الشيء قليالً: هو إزالة العني، وإهالك النفس، وأصله: معىن احملق إنَّ
  )٤(.ق اهلاللحماق آلخر الشهر إذا انحاملَ

 :أربعة، وهي كما قال ابن اجلوزي للمفسرين يف املراد باحملق أقواالً إنَّ

 . عباس ابن قاله يهلكهم،: أحدها(( 

 .مقاتل قاله دعوم، يذهب: والثاين

 .الفراء قاله ويقللهم، ينقصهم: والثالث

 )٥(.)) الزجاج ذكره أعماهلم، حيبط:  والرابع

                                 
 ). ٣/٦٩(البحر احمليط   )١(
، روح )١/٥٦٥(، إرشاد العقل السليم )٥/٥٦٢(، اللباب يف علوم الكتاب )٩/١٦(مفاتيح الغيب : ينظر )٢(

 ). ٤/٧٠(املعاين 
 ).٤/٧٠(روح املعاين   )٣(
 ). ٧٦١ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب   )٤(
 ). ٢/٣٤(زاد املسري   )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤٠٩ 

 :قال املفضل بن سلمة

  M U   T : تعـاىل  قولـه  ومنه شيء، منه يرى ال حىت كلُّه الشيُء يذهب أنْ هو(( 
  VL ]١(.)) يستأصله :أي ] ٢٧٦: البقرة(  

لقد بيطعباس  ن ابن ا املعىن املراد من كلمة احملق، وهي طريقة السلف يف التفسري، أم
وإنْ )٢(ه تفسري على اللفظ، وهي طريقة املتأخرين،قول الباقني من املفسرين فإن أرى  كنت

 :مجيع األقوال ترجع إىل معىن واحد كما قال ابن فارس أنَّ

  )٣()).امليم، واحلاء، والقاف كلمات تدل على نقصان (( 

إهالكهم واستئصاهلم، : إذهاب دعوم، وتنقيصهم وتقليلهم، وإحباط أعماهلم تعين فإنَّ
وهذا مل حيصل جلنس الكفار كلهم؛ بل لطائفة منهم خمصوصة، وهم من حارب النيب < 

 . فأين قريش؟ وأين يهود املدينة؟ وأين مشركو العرب؟ 

 : الترجيح

؛ لعدم املعارض؛ ولصحة راجح هذه اآلية قولٌالقول بالعام املراد به اخلصوص يف  إنَّ
 .القرينة الصارفة للعموم يف اآلية واهللا أعلم

 :أثره يف التفسري

جلميع الكافرين جد يف احلس من عدم حمقٍدفع توهم التعارض بني ظاهر اآلية وبني ما و. 
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  .دار إحياء التراث العريب) ٩/٣٧١(مفاتيح الغيب  )١(
 ).٧٧ص(فصول يف أصول التفسري للطيار   )٢(
 ).٩٤٠ص(معجم مقاييس اللغة   )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤١٠ 

 : اآلية الرابع عشرة

 M7  6       A  @  ?  >  =  <  ;      :  9  8L : قوله تعاىل
 .]١٤٣: آل عمران[

 :قال أبو حيان األندلسي

  )١()). اخلصوص واملراد العموم وظاهره للمؤمنني، اخلطاب(( 

 مع يشهدوا أنْ ومتنوا )٢(،بدر غزوة يشهدوا مل املؤمنني من طائفةٌ: واخلصوص املراد
 على أُحد يوم فأحلوا ؛الكرامة من بدر شهداُء نال ما لينالوا مشهداً  > اهللا رسول

  )٤(.حمفوظ كالم ذلك يف ط النضر بن وألنس )٣(،اخلروج

لقاء املشركني، والقتل  ه مل يتمنالقرينة الصارفة إلرادة العموم هي قرينة احلس حيث إن إنَّ
يف سبيل اهللا مجيع م  >د مع النيب هِاملؤمنني، وال من شلقوه؛ وهلذا كان غزوة بدر؛ أل

 . به خصوص مجاعة من املؤمنني مل يشهدوا بدراً اخلطاب مراداً

  )٥(يف القول بالعام املراد به اخلصوص كما مر معنا، كون اللفظ من ألفاظ العموم شرطٌ إنَّ
ويف هذه اآلية ال يوجد هذا الشرط فالفعل ال يكون صيغة للعموم إال إذا كان يف سياق 

 . وهو ما ال وجود له هناالنفي، أو النهي، 

 ملن متىن املوت من قبل أنْ اخلطاب يف اآلية للعموم فيه نظر؛ فاخلطاب أصالً اعتبار أنَّ إنَّ
 على املالقاة خارج املدينة فاخلطاب >ض النيب ممن حر من مل يشهد بدراً: يلقاه، وهم

 

                                 
 ). ٣/٧٣(البحر احمليط   )١(
 ). ٤/٧١(روح املعاين   )٢(
 ). ٩٠ص(أنوار التنزيل للبيضاوي   )٣(
 ).٢/٤٠٧(البدية والنهاية البن كثري : ينظر ط، ولإلطالع على كالمه ).١/٥١٥(احملرر الوجيز البن عطية   )٤(
 ). ٢٤٣ص: (ينظر  )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤١١ 

١( مراد به خصوص أولئك، وهذا النوع من اخلطاب موجود يف القرآن الكرمي خاص( 
ال يصح؛ لعدم وجود الصيغة الدالة على العموم؛  اخلطاب يف اآلية للعموم اعتبار فاعتبار أنَّ

 . واهللا أعلم قول اليصحاخلطاب يف اآلية عام مراد به اخلصوص  وعليه فالقول بأنَّ
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 ). ٢/٢٧٥(الربهان يف  علوم القرآن للزركشي   )١(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤١٢ 

  :اآلية اخلامس عشرة

          M  J  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =L : قوله تعـاىل 

 . ]١٥٩: آل عمران[

 :قال السمني احلليب

 ))عاماً كان وإنْ هنا واألمر مل إذ: البقاء أبو قال اخلصوص، به فاملراد رمؤهم يمبشاورت 
  )١(.)) تالوة ال تفسري وهذا ،) األمر بعضِ يف (: عباس ابن قرأ ولذلك الفرائضِ، يف

لإلستغراق فيلـزم  ) األمر( أل التعريف يف لفظة  الذي اقتضى هذا القول هو اعتبار أنَّ إنَّ
قـال   ألمن ذلك املشاورة يف مجيع األمر، وهذا اليصح يف ما كان فيه وحي مـن اهللا  

 :الرازي

 األمـة  فيه يشاور أنْ للرسول جيز مل اهللا عند من وحي فيه نزل ما كل أنَّ على تفقوا ا(( 
  )٢()). والقياس الرأي بطل النص جاء إذا ألنه

 :كر قال ابن عطيةوجب التخصيص مبا ذُه اعتبار يللعموم فإن) األمر( لفظة  اعتبار أنَّ إنَّ

  )٣()). وحترمي حتليل من ليس مبا خاص اللفظ أنَّ حمالة وال(( 

هـا وردت يف سـياق   املشاورة خمصوصة يف أمر احلرب؛ ألن املفسرين أنَّلقد ذكر بعض 
 . للعهد) األمر ( احلرب، ولقاء العدو؛ وعليه فأل التعريف يف كلمة 

 
 
 

                                 
 ).٣/٤٦٣(الدر املصون   )١(
 ). ٩/٥٥(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ١/٥٣٤(احملرر الوجيز    )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤١٣ 

 :قال الرازي

 نَّأ وحجته ،احلروب يف باملشاورة خمصوص األمر هذا: العلماء من وكثري ،الكليب قال(( 
 جتوز ال الوحي فيه نزل الذي أنَّ بين امل ؛لالستغراق ليسا ) األمر(  لفظ يف والالم األلف

 يف السابق واملعهود السابق، املعهود على ههنا والالم األلف محل فوجب فيه، املشاورة
 M?  >  = L : قوله فكان العدو، ولقاء باحلرب يتعلق ما هو إنما اآلية هذه

  )١()). بذلك خمتصا

ه عليه الصالة والسالم قد استشار بعض خيالف هذا حيث أن >واقع سرية النيب  إنَّ
ا، وأسامة، صحابته يف غري شأن احلرب ولقاء العدو كما يف قصة اإلفك ملا استشار علي

ا موي أنه استشار الناس لور )٢(،كيف شأن الصديقة بنت الصديق  شوزينب، وبريرة 
 من فكرهه الناقوس ذكروا مثَّيهمهم إىل الصالة فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، 

 .وعليه فال يصح ختصيص املشاورة يف شأن احلرب دون غريه )٣(؛النصارى أجل

عمومها غري مراد؛ بل املراد خصوص غري ما نزل فيه  أل لالستغراق، وأنَّ القول بأنَّ إنَّ
ما كان من شأن احلرب وغريه هو القول الذي تأتلف عليه األدلة  الوحي فيدخل يف ذلك

 .وجتتمع

 
 

                                 
 ).٩/٥٥(مفاتيح الغيب    )١(
بيت األفكار ) ١١١٢ص(، صحيح مسلم )٤١٤١(الطبعة السلفية برقم ) ٣/١٢٣(صحيح البخاري : ينظر  )٢(

 ). ٢٧٧٠(برقم 
بدء األذان برقم : بيت األفكار الدولية كتاب األذان والسنة فيها، باب: ط) ٨٦ص(أخرجه ابن ماجه يف سننه   )٣(

عن أبيه عن عبدالرمحن بن إسحاق عن الزهري عن سامل عن  الواسطي اهللا عبد بن خالد بن حممد عن )٧٠٧(
اأبيه مرفوع . 

 مقال، ففيهاملذكور  الواسطي إال الصحاح يف كلهم اإلسناد هذا ورجال): (( ٣/٣٦٠(امللقن يف البدر املنري  قال ابن
  .)) عدل يدي على هو: حامت أبو وقال وغريه، زرعة أبو ضعفه

 )). ضعيف وبعضه صحيح ): (( ٥٦ص(قال األلباين يف ضعيف ابن ماجه 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤١٤ 

  :الترجيح

القول بالعام املراد به اخلصوص يف هذه اآلية هو القول الراجح؛ ملا تقدم بيانه واهللا  إنَّ
 .أعلم

 :أثره يف التفسري

قصر داللة املعىن على غري ما نزل فيه وحي؛ وذلك لدفع توهبني ظاهر اآلية  عارضم الت
يف ما نزل عليه من الوحي،  أحداً> فق عليه من عدم جواز مشاورة النيب وبني ما ات

 .وهذا االتفاق بالشك صادر عن أدلة من القرآن والسنة

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤١٥ 

 : اآلية السادس عشرة

M  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È : قوله تعاىل

  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL ]١٧٣: آل عمران[ . 

 :قال البغوي

  )١()). اخلاص به أريد الذي العام من فهو(( 

نعيم بن مسعود األشجعي وهو قول جماهـد،  : األوىل M Ë L  واخلصوص املراد يف
  )٢(.وعكرمة، ومقاتل يف آخرين

، وحممد بن طاخلصوص املراد ركب عبد القيس وهو قول ابن عباس  أنَّ: وقد قيل
 )٣(.إسحاق

 )٤(.أبو سفيان وأصحابه يف قول مجيع املفسرين: الثانية M Ë Lاملراد بـ إنَّ

ها يف أن: أصوما ما قاله اجلمهور: لقد اختلف املفسرون يف وقت نزول اآلية على قولني
  )٥(.زوة أحد إىل محراء األسدمن غ >نزلت يف حال خروج رسول اهللا 

التعريف يف اآلية للجنس، وهي من صيغ العموم اليت تعم مجيع أفرادها؛ ولكن ) أل (  إنَّ
رف هذا العموم قرينة احلس حيث مل يقل ذلك لرسول اهللا ص< مجيع الناس، وال جع م

الناس؛ بل أبو سفيان وأصحابه له مجيع. 

                                 
 ).١/٤٥١(معامل التنزيل   )١(
 ). ٢/٥٨(زاد املسري البن اجلوزي   )٢(
 ). ٢/٥٨(املصدر السابق   )٣(
 ). ٢/٥٨(، زاد املسري البن اجلوزي )١/٤٣٨(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )٤(
 ). ١/٥٤٣(، احملرر الوجيز البن عطية )٧/٤١٢(جامع البيان للطربي : ينظر  )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤١٦ 

ه نظر إىل تقدم ولعلَّ )١(التعريف للعهد، وليست لالستغراق؛) أل (   لقد ذكر اآللوسي أنَّ
عهدية لدى السامع مبا جرى من احلادثة اليت حتدثت عنها اآلية فصرفت                  قرينة

العهدية ال ) أل (  اليت لالستغراق إىل أن تكون للعهد؛ فإذا كان ذلك كذلك فإنَّ) أل ( 
  )٢(.اتعم اتفاقً

لذكر وقعة محراء األسد إال يف هذه اآلية اليت  اسياق اآليات ال جيد تقدمالناظر يف  إنَّ
  / ابتدأت ذكرها، ومل يعلم ا السامع إال يف هذا املوطن؛ فإن كان مراد اآللوسي

فهذا صحيح، وإن كان مراده  شعهدية بالنسبة ملن نزلت عليهم اآليات من الصحابة 
دهم فال يظهر يل تقدم ملعهودها، وال لذكرها إال يف هذا املوطن عهدية بالنسبة ملن جاء بع

 . أا عهدية؛ بل هي لالستغراق؛ وعليه فهي من صيغ العموم: فال يقال حينئذ

لقد اختلف املفسرون يف املراد بالتخصيص على ما سبق ذكره فقد قال ابن عطيـة عـن   
 : القول األول

 اآليـة،  هذه من واحد رجل على M Ë L لفظة أنَّ من: وغريه قتيبة ابن قال وما ((
  )٣(.)) ضعيف فقول

املراد باخلصوص ركب عبدالقيس، وقال أبو حيان األندلسي  فكأنه يذهب إىل ترجيح أنَّ
 :عن القول الثاين

  )٤(.)) اللفظ مدلول إىل أقرب القول وهذا(( 

 
 
 

                                 
 ).٤/١٢٥(روح املعاين   )١(
 ).٣/١٣٠(، شرح الكوكب املنري  البن النجار )٤١٨ص(تلقيح الفهوم للحافظ العالئي : ينظر  )٢(
 ). ١/٥٤٣(احملرر الوجيز   )٣(
 ). ٣/١٢٣(البحر احمليط   )٤(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤١٧ 

ا يف إطالق كلمة لقد ذكر الزخمشري توجيهM Ë L    على نعيم بن مسـعود وهـو
 :واحد حيث قال

 ؛ذلـك  قيل: قلت وحده؟ املثبط هو نعيم كان إن M Ë L: قيل كيف: قلت إن(( 
 واحد فرس إال وماله الربود، ويلبس ،اخليل يركب فالن: يقال كما الناس، جنس من ألنه
 جناح ويصلون يضامونه، املدينة أهل من ناس من خيل مل ذلك قال حني ألنه أو ،فرد وبرد

  )١(.)) تثبيطه مثل ويثبطون كالمه،

ا آخر وكذلك ذكر الرازي توجيهنبي املـراد   بأنَّ: حدثه القولفيه األثر البالغي الذي ي
 :خصوص نعيم بن مسعود األشجعي حيث قال

 ،قوالً الواحد قال إذا ألنه ؛الواحد نساناإل على M Ë L لفظ إطالق جاز وإنما(( 
        إىل الفعـل  ذلـك  إضـافة  حينئذ حسن بقوله، يرضون أو ،قوله مثل يقولون أتباع وله

 )٢()). الكُلِّ

وبقطع النظر  -ه إن- هما يشتركان يف صفة واحدة وهيعن صحة أحد القولني فإن :
هما املراد نعيم بن مسعود األشجعي، أو ركب عبدالقيس فإن بأنَّ: أقلنا اجلزئية فسواٌء

 :جزء من الناس؛ وليسوا كل الناس، وهلذا قال الطربيبالشك 

 يثبطـوا  أن سـأهلم  سفيان أبو كان -لنا ذُكر فيما - قوم هم األول، M Ë L  و(( 
         محـراء  إىل أحـد  عـن  منصـرفه  بعد طلبه يف خرجوا الذين وأصحابه > اهللا رسول
 )٣(.)) األسد

ه نعيم بن مسعود، أو أقلنا أن ه سواٌءأنيدل على )) هم قوم : (( فإمجال الطربي بقوله
 . هم بعض الناسالقيس فإن ركب عبد

                                 
 ).٢٠٦ص(الكشاف   )١(
 ).٩/٨١(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ٧/٤٠٥(جامع البيان   )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤١٨ 

  :الترجيح

املراد  بأنَّ: اخلصوص قول صحيح سواء أقلنا M Ë Lاملراد من عموم  بأنَّ: القول إنَّ
ه قول صحيح؛ الحتمـال  باخلصوص نعيم بن مسعود األشجعي، أو ركب عبدالقيس؛ فإن

 شوأصـحابه   >يكون من حاول تثبيط النيب  حتمل أنْتعارضهما إذ ياألمرين، وعدم 
 واهللا أعلم  )١(.نعيم بن مسعود، وكذلك وفد عبدالقيس

 :أثره يف التفسري

 ).٢٨٠ص(قصر داللة املعىن، واألثر البالغي وقد سبق بيان هذا األثر يف 

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 ). ٤/١٦٨(التحرير والتنوير  البن عاشور : ينظر  )١(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٤١٩ 

 
 
 

 : اآلية الثامن عشرة

                       MU  T  S  RQ  P    O  N      W  VL : قولــــه تعــــاىل

 . ] ١٨٩: آل عمران [

 :قال ابن عطية

 ال تعاىل اهللا ألنَّ ؛اخلصوص ومعناه العموم، ظاهره: وغريه الطيب ابن القاضي قال(( 
   )١(.)) العرب كالم مقتضى على املوجود هو احملاالت على بالقدرة يوصف

  )٢(.سبق احلديث عن هذا القول مبا أغىن عن إعادتهلقد 

|    |    |   

 

                                 
 ).١/٥٥٤(احملرر الوجيز   )١(
 ).٣٢٩ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٢٠  ٤٢٠ 

 
 

 
 
 

 
  ﴾ سورة النساء ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٢١  ٤٢١ 

  :اآلية األوىل

+  ,  -  .       /  M  5  4  3  2  1  0 : قوله تعاىل

    7  6L ]١٥: النساء[.  

 :قال ابن عاشور

 ،ألنّ اإلمساك املذكور سجن  ؛خمصوص بوالة األمور M - Lوضمري (( 
وهو حكم ال يتوالّه إالّ القضاة، وهم الذين ينظرون يف قبول الشهادة فهذه عمومهـا  

   )١()). مراد به اخلصوص

 :قال البغوي

  )٢()). للحكام خطاب وهذا(( 

 العموم فيـدخل يف ذلـك ويل األمـر،    صيغة األمر يف اآلية تفيد العموم جلميع أفراد  إنَّ
وغريه؛ ولكن هذا العموم غري مراد للقرينة الشرعية اليت صرفت هـذا العمـوم إىل إرادة   

 .اخلصوص

مبا جاء يف القرآن الكرمي، ويف السنة  الزنا منسوخ األمر حببس من ثبتت عليها  فاحشةُ إنَّ
ا، ومن رجم الثيب، ويف جلد الثيب مع رمجه خـالف  النبوية من جلد البكر وتغريبه عام

  )٣(.ورمشه

                                 
 ).٤/٢٧٠(التحرير والتنوير   )١(
 ).١/٤٩٣(معامل التنزيل   )٢(
، الناسخ واملنسوخ أليب عبيد القاسم بن سالم )٩٣ص(أليب جعفر النحاس الناسخ واملنسوخ : لإلستزادة ينظر  )٣(

 ).٢/٣٦١(، النسخ يف القرآن الكرمي ملصطفى زيد )١٣٢ص(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٢٢  ٤٢٢ 

احلـدود   القرينة الشرعية هي املوجبة لصرف ظاهر العموم إىل إرادة التخصيص فـإنَّ  إنَّ
 .وعليه فاملراد بعموم األمر هنا خصوص والة األمور )١(اليقيمها إال السلطان؛

 :الترجيح

يف زمن العمل بـه قبـل    -صحيح  القول بالعام املراد به اخلصوص يف هذه اآلية قولٌ إنَّ
 .واهللا أعلم )٢(-النسخ 

 :أثره يف التفسري

 .قصر داللة احلكم على ويل أمر املسلمني

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

، احلاوي يف الفقه )٣٤/١٧٦(، جمموع الفتاوى البن تيمية )١١/١٦٥(احمللى البن حزم : ينظر يف هذه املسألة  )١(
 ).١٤/٢١٣(تع البن عثيمني ، الشرح املم)٢/٤٤٦( الشافعي للماوردي 

ما  طعن ابن عباس )  ١٣٢ص(أخرج أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز   )٢(
كانت املرأة إذا زنت حبست : (( طابن عباس حيث قال  العمل ذه اآلية املنسوخة قد وقع فعالً يفيد بأنَّ

مسألة النسخ قبل وقت  ، مث إنَّ))ا زىن أوذي بالتعيري، والضرب بالنعال يف البيت حىت متوت، وكان الرجل إذ
أكثر الفقهاء على جوازه، وهلم أدلة مقنعة يف : قبل دخول وقت الفعل؛ فيه خالف بني األصوليني: الفعل أي

 وقوع العمل: ؛ وعليه فاملسألة على كال الوجهني)٣/٥٣١(شرح الكوكب املنري البن النجار : ذلك ينظر
واهللا أعلم. حباآلية املنسوخة، أو عدمه ليس له أثر يف ضعف القول املرج 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٢٣  ٤٢٣ 

 :اآلية الثانية

M   ̀ _   ̂ ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T : قوله تعاىل

  o    n  m  lk  j  i        h  g  f  e  d   c  b  a
pL]٤٧:اءالنس[ . 

 :قال أبو حيان األندلسي

 واخلطاب... والبديع والبيان الفصاحة من أنواعاً الكرمية اآليات هذه تضمنت وقد(( 
 دعـاء  وهو     MZ   Y  X  W  V  U  T L : يف اخلاص به ويراد العام

 سـبب  يف ما حسب اإلميان إىل األحبار من وغريمها ،وكعباً ،صوريا ابن  > الرسول
  )١()). الرتول

         : حيـث قـال   طابن عباس ما ذكره السبب الذي أراده أبو حيان األندلسي هو   إنَّ 
 أسد بن وكعب ،صوريا بن اهللا عبد منهم يهود أحبار من رؤساء > اهللا رسولُ كلَّم ((

 حلق به جئتكم الذي أنَّ لتعلمون إنكم فواهللا وأسلموا اهللا اتقوا يهود معشر يا ((: هلم فقال
M   Y  X  W  V  U  T  فـيهم  اهللا فأنزل حممد يا ذلك نعرف ما: فقالوا

Z L ٢()). اآلية(  

إن صرف ظاهر العموم ألجل سبب النزول ال يصح؛ ألنه كما هو معـروف أن العـربة   
 .بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

                                 
 ). ٣/٢٨٧(البحر احمليط   )١(
كليهما من طريق يونس بن بكري ) ٣/١٧٣(، والبيهقي يف دالئل النبوة )٨/٤٤٥(أخرجه ابن جرير يف تفسريه )  ٢(

من طريق سلمة بن الفضل ) ٣/٩٦٨( تفسريه  ا على ابن عباس، وأخرجه ابن أيب حامت يفعن ابن إسحاق موقوفً
ا على عكرمةعن ابن إسحاق مقطوع . 

 ابن ذكره ): ((٩/٣٨٤(ويف إسنادهم حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت قال ابن حجر يف ذيب التهذيب 
 )).  يعرف ال :الذهيب وقال: الثقات قلت يف حبان

 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٢٤  ٤٢٤ 

 :قال ابن اجلوزي

 :قوالن الكتاب أوتوا الذين ويف(( 

  )١()). املاوردي ذكره والنصارى، اليهود :والثاين. اجلمهور قاله اليهود، أم :أحدمها

 :رف ظاهر العموم هي قرينة السياق قال الطربيالقرينة اليت ألجلها ص إنَّ

M   Ë  Ê  É : هبقول صفتهم وصف الذين اليهود اآلية ذه خاطب ثناؤه جل اهللا ألنَّ(( 
  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  ÌL ، ـ  ثنـاؤه  جـل  حذَّرهم مث                                         :هبقول

 M  a  `  _  ^  ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T
e  d   c  b L ،ه اآليةقابه وتعجيل وسطوته بأسيؤمنوا مل هم إن  هلم، ع 

  )٢(.)) به باإلميان أمرهم مبا

ما قاله املاوردي يصح إذا مل تكن هناك قرينة السياق واليت صرفت العموم عن ظاهره  إنَّ
 .إىل إرادة اخلصوص

 :الترجيح

ريد به خصوص اليهود قول راجح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ أ بأن اخلطاب عام: القول أنَّ
واهللا أعلم .ه قول اجلمهور من املفسرينوألن 

 :أثره يف التفسري

 .املعىن قصر داللة

|    |    |   

 
                                 

 ). ٢/١٣٥(زاد املسري   )١(
 .التركي: حتقيق) ٧/١١٥(البيان جامع   )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٢٥  ٤٢٥ 

 : اآلية الثالثة

M    F  E    D  C  BA  @  ?  >  =  <   ;  :   9 : قوله تعاىل

  K  J  I  H  GL ]٥٤: النساء[. 

 :قال عطية حممد سامل

 )١()). > النيب وهو اخلصوص به أريد عام :هنا والناس(( 

ابن عباس، وعكرمة مواله، وجماهد، والضحاك والسدي،  : من قال ذلك من املفسرين إنَّ
 )٣(.وهو قول األكثر من املفسرين )٢(.ومقاتل

 :قال الرازي

 ال ما اخلري خصال من عنده اجتمع ألنه ؛واحد وهو اجلمع لفظ عليه يقع أن جاز وإمنا ((
         مقـام  يقـوم  :أي وحده، أمة فالن: يقال هذا ومن العظيم، اجلمع يف متفرقًا إال حيصل

 )٤()). أمة

 :أخرى قال ابن اجلوزي يف املراد بالناس هنا أقوالٌ إنَّ

 .ط طالب أيب بن علي عن روي وعمر، بكر، وأبو ،> النيب :والثاين ((

 . قتادة قاله العرب، :والثالث

  )٥(.)) املاوردي ذكره والصحابة، ،> النيب :والرابع

 

                                 
 .بن الدن: طبعة) ٩/٦٤٣(تتمة أضواء البيان   )١(
 ).٢/١٤٠(زاد املسري   )٢(
 ).١٠/١٠٦(مفاتيح الغيب للرازي   )٣(
 . املصدر السابق  )٤(
 ).  ٢/١٤٠(زاد املسري   )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٢٦  ٤٢٦ 

إمنا هو على سبيل املثال فيدخل يف القول الـذي ذكـره   ط قول علي بن أيب طالب  إنَّ
 . املاوردي

حسد اليهود للعرب ليس من  وكذلك الواقع فإنَّ )١(أما قول قتادة فإن سياق اآليات يرده،
النبوة صارت فيهم فاليهود كانوا يتوادون مع العرب  أجل جنس العرب؛ بل من أجل أنَّ

ويقيمون معهم األحالف، وكذلك كان حاهلم مع من كفر من العرب بالنيب قبل اإلسالم، 
 .بعد اإلسالم >

ا القول الذي ذكره املاوردي عن بعض املتأخرين فقد ذكره الطربي ورجحـه بداللـة   أم
 :السياق حيث قال

 صـفتهم  وصف الذين اليهود عاتب اهللا إنّ: يقال أنْ بالصواب ذلك يف األقوال وأوىل ((
 ،حممـد  من أهدى إنهم األوثان عبدة من للمشركني قيلهم يف هلم فقال اآليات، هذه يف

 حممـدا  أحتسدون: كذَبة ذلك من قالوا ما قيلهم يف بأم منهم علم على سبيالً وأصحابه
: قولـه  قبل ما ألنَّ ؛بالصواب أوىل ذلك قلنا وإنما ،فضله من اهللا آتاهم ما على وأصحابه

 M<   ;  :   9  A  @  ?  >  = L، اليهـود  من القائلني بذّم مضى 

M  :   9 :هقول فإحلاق ، M  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL   كفروا للذين
A  @  ?  >  =  <   ; L، همالـذين  آمنوا الذين وتقريظ ذلك، على بذم 

  )٢()). ذلك معىن عن معناه انصراف على داللة تأت مل ما وأوىل، أشبه قيل ما فيهم قيل

 ذلك مراد به اخلصوص؛ ألنَّ ه وعلى مجيع األقوال فإنَّوبقطع النظر عن الترجيح فإن إنه
، أو هو وصحابته، أو العرب > ه النيبأن: كر ليسوا كل الناس فسواء أقلنامجيع من ذُ

هم بعض الناسفإن. 

 

                                 
 ).٨/٤٧٧(جامع البيان للطربي   )١(
 ). ٨/٤٧٨(املصدر السابق   )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٢٧  ٤٢٧ 

ا بالغة ما رجحه الطربيقال الرازي مبين: 

 اخللـق  من املقصود ألنَّ ؛الناس من معينة طائفة رادةإل الناس ذكر حسن إمنا أنه واعلم ((
 MD   C  E     F       G          HL : تعاىل قال كما بالعبودية، القيام هو إنما

ذاریات [  ؛دينه على كان ومن  > حممداً إال واليس املقصود ذا القائمون كان فلما ]٥٦: ال
  علـى    وإرادم  ،الناس لفظ إطالق حسن فلهذا ؛الناس كل كأم وأصحابه هو كان

 )١()). التعيني

 :الترجيح

وصحابته هو القول الراجح؛ ملـا    >املراد من عموم الناس خصوص النيب  القول بأنَّ إنَّ
 .تقدم بيانه  واهللا أعلم

 :أثره يف التفسري

 .اقصر داللة املعىن، واألثر البالغي على ما ذكر آنفً

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).١٠/١٠٧(مفاتيح الغيب للرازي   )١(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٢٨  ٤٢٨ 

 :اآلية الرابعة

 . ]٦٤: النساء[ My  x  w       v  u  t  s  r L : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

 بعـض  من أراد قد وتعاىل تبارك اهللا أنَّ نقطع األن  ؛املعىن خاص اللفظ عام فالكالم(( 
  )١()). يطيعوا أال خلقه

رسـل  ممن أُ كثرياً والعقل أنَّجد يف احلس، ه قد وأن: القرينة الصارفة هلذا العموم هي إنَّ
ه مجيع من أرسـلَ  ها أنَّرسلوا به، واآلية يقتضي ظاهرفيما أُ إليهم الرسل مل يطيعوا الرسلَ

ظاهر كما ترى فكان اجلواب عن هذا التعارض  رسل إليه، وهذا تعارضطاع فيما أُي اُهللا
 . املراد من العموم يف اآلية خصوص من أطاعوهم بأنَّ: بالقول

 :عطية يف قوله هذا حيث يقول قد اعترض أبو حيان األندلسي على ابنِل

  M w L: قولـه  ألنَّ ؛املعىن خاص اللفظ عام الكالم أنَّ من ذكره ما يلزم وال(( 
مل الذي للمفعول مبين مسفيكـون  عاماً، يكون أنْ احملذوف الفاعل من يلزم وال فاعله، ي 

: أصله فيكون املوجود، ليوافق ؛خاصاً يكون أنْ يغينب احملذوف بل ؛العامل ليطيعه: التقدير
 )٢(.)) طاعته أردنا من ليطيعه إال

از، وطريـق أيب حيـان األندلسـي    إن مؤدى القولني واحد؛ ولكن طريق ابن عطية ا
 واهللا أعلم )٣(.احلقيقة؛ فإذا كان ذلك كذلك كانت احلقيقة أوىل من ااز

|    |    |     

 

                                 
 ). ٢/٧٤(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٣/٢٩٥(البحر احمليط   )٢(
 ). ٢/٤٠(احلريب . قواعد الترجيح عند املفسرين د: ينظر  )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٢٩  ٤٢٩ 

  :اآلية اخلامسة
  Ml   k  j  i  h  g  f  e  d L : قوله تعاىل

 ]. ١٠٣: النساء[
 :قال أبو حيان األندلسي

 يراد والعام: قيل:... والبديع ،والبيان ،الفصاحة من أنواعاً اآليات هذه وتضمنت(( 
 ا املراد أنَّ على وأمجعوا العموم، ظاهره  Mf  e  d L : يف اخلاص به

      )١()). ذلك على يدل السياق ألنَّ؛ خاصة اخلوف صالة
: والعهد املذكور قبل هذه اآلية ،ما هي للعهدإن) أل (  قرينة السياق تدل على أنَّ إنَّ

 .يف اآلية فإذا كان ذلك كذلك فالعموم منتفصالة السفر، وصالة اخلوف؛ 
         ألنَّ ؛اخلاص به املراد العام باب من فليس للعهد ) أل(  كانت وإذا((  :قال أبو حيان

 فليس القسيمني ألحد عملاست فإذا قسيمان، فهما للعهد)  أل(  و ،للعموم)  أل( 
  )٢(.)) لآلخر موضوع

صيغة للعموم، فليس هناك قرينة تدل على إرادة اخلصوص بصالة ) أل ( ا إذا اعتربنا أم
M  n : به بدليل خالف املفسرين يف قوله مٍاخلوف، واإلمجاع املذكور ليس مبسلَّ

q  p  o L)فتبقى اآلية على عمومها )٣ . 
 :الترجيح

صيغة  ألنَّمرجوح؛  املراد من عموم الصالة خصوص صالة اخلوف قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
صيغة للعموم، فال توجد قرينة تدل على إرادة ) أل( وإذا قلنا بأنَّ ،العموم منتفية يف اآلية

على  اخلصوص، فالعموم يبقى على عمومه حىت يأيت ما خيصصه، وال خمصص هنا، فهي إذاً
 واهللا أعلم .اعتبارين كليهما اليصح به القول بإرادة اخلصوص

|    |    |  
                                 

 ). ٣/٣٦٣(البحر احمليط   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 .املكتب اإلسالمي )٢/١٨٧( ، زاد املسري البن اجلوزي)١/٥٢٦(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري    

  ٤٣٠  ٤٣٠ 

  :السادسةاآلية 

+  !  "  #  $  %  &  '  )   (  *  M : قوله تعـاىل 

, L  ]١٧١: النساء[    . 

 :قال ابن جزي 

 عموم الكتاب أهل فلفظ كفروا، حىت عيسى يف غلوا ألنهم ؛للنصارى خطاب هذا(( 
  )١()). ذلك بعد ما بدليل النصارى، يف اخلصوص به يراد

وهذا العموم مراد بـه   M"  ! L العموم مستفاد من املصدر املضاف  إنَّ
 .-على هذا القول –السياق يدل على ذلك  خصوص النصارى؛ ألنَّ

فيكون ذكـر   )٢(العموم على بابه يف اليهود والنصارى؛ لقد ذهب احلسن البصري إىل أنَّ
ما هو مثال على غلو أهل الكتاب، فكما أنَّالسياق للنصارى إن يف دينـهم   للنصارى غلو

ا غلو يف دينهم، وهذا ما يقتضيه ظاهر النصفلليهود أيض. 

 :الترجيح

لعدم  وجود ؛ مرجوح قولٌاملراد من عموم أهل الكتاب خصوص النصارى  القول بأنَّ إنَّ
، فاآلية من ص فالنص مقدم على السياقوهو ظاهر الن ،املعارض لوجود، والقرينة املوجبة

 .واهللا أعلموليس من العام املراد به اخلصوص  العام الباقي على عمومه،

|    |    |   

 

                                 
 ).١٤٣ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ). ٢/٢٢٥(زاد املسري البن اجلوزي   )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٣١  ٤٣١  ٤٣١ 

 
 

 
 

 
 

     ﴾ سورة املائدة ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٣٢  ٤٣٢  ٤٣٢ 

  :اآلية األوىل

 . ]٣: المائدة[ M  $  #  "  !L : قوله تعاىل

 :قال الطربي

  )١(.)) اخلصوص منهما واملراد عموم، خمرج الظاهر يف خمرجهما والدم فامليتة(( 

احلوت، واجلراد من عموم امليتة، والكبد، والطحال من عموم الدم، : واخلصوص املراد مها
  )٢(.يف ذلك> والذي دل على هذا اخلصوص هو ما جاء عن النيب 

خذت من كون سورة املائدة من أواخر سور القرآن قرينة تقدم إرادة اخلصوص أُ إنَّ
منه العموم؛ بل خصوص  آلية ليس مراداًفإذا كان ذلك كذلك كان العموم يف ا )٣(نزوالً
 . كرما ذُ

 الذكاة طريق غري على جسده من نفسه خرجت سائلة نفس له حيوان كل: وامليتة هي
  )٤(.واجلراد ،احلوت سوى املشروع

 :قال املاوردي: والدم احملرم فيه قوالن

 أنه: الثاين M  z  y  xL : تعاىل كقوله مسفوحاً كان ما منه احلرام أنَّ: أحدمها ((
 القـول  فعلى ؛والطحال، الكبد من سنةلا خصته ما إال  مسفوح وغري ،مسفوح دم كل

 )٥(.)) حيرم الثاين وعلى السمك، حيرم ال األول

 
 

                                 
 ). ٩/٤٩٣(جامع البيان   )١(
 ). ٢٣٢ص: (تقدم ذكره ينظر  )٢(
 ). ١/٤١٢(املكي واملدين يف القرآن الكرمي لعبدالرزاق حسني أمحد : ينظر  )٣(
 ). ٢/١٥٠(احملرر الوجيز البن عطية   )٤(
 ).٢/٥٠٧(بداية اتهد البن رشد : لإلستزادة ينظر). ٢/١٠(النكت والعيون   )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٣٣  ٤٣٣  ٤٣٣ 

 :قال الطربي

  :قـال  ثناؤه جل اهللا ألن ؛مسفوح غري منه كان ما دون املسفوح، الدم فإنه الدم، وأما(( 
 M  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

  }  |   {  zL  ] ام  اللحـم،  معـىن  يف صار قد كان ما فأما ،] ١٤٥: األنع
 اجلميـع  إلمجاع ؛حرام غري ذلك فإن منسفح، غري اللحم يف كان وما والطحال، كالكبد

  )١()). ذلك على

 :الترجيح

 بأنَّ: القول مرجوح؛ لعدم وجوب القرينة، وأنَّ القول بالعام املراد به اخلصوص قولٌ أنَّ
خمصوص هو الصواب واهللا أعلم ذلك عام. 

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اآلية الثانية
                                 

 ).  ٦١ص(اإلمجاع يف التفسري للخضريي : وملعرفة منهج الطربي يف نقل اإلمجاع ينظر). ٩/٤٩٢(جامع البيان   )١(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٣٤  ٤٣٤  ٤٣٤ 

}  |   {  ~  �  ¡         ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   M : قوله تعاىل

  ©  ¨L ]٢١: المائدة[ . 

 :قال الطربي

 العموم، على الكالم فأخرج منهم وخلاص لبعضهم مكتوبة كانت قد: قائل قال ولو(( 
 القـول  ذا خوطب ممن وكانا  ،دخال قد وكالب يوشع كان إذ اخلاص، منه واملراد

 )١()). صحيحا وجها أيضا كان

يشمل مجيع املخاطبني ذا القول من قومه، الذين كتب  M{ L : العموم يف قوله إنَّ
م اهللا عليهم دخوهلا أربعـني سـنة يتيهـون يف    اهللا هلم دخوهلا؛ فكان منهم ماكان؛ فحر

 هلم، مساكن أنها احملفوظ اللوح يف مثبتا يكون كيف: األرض؛ فنشأ عن هذا سؤال وهو
 ؟ سكناها عليهم وحمرما

املراد من عموم  القول بأنَّ: هذا اإلشكال ذكرمها الطربي أحدمها هناك جوابني عن إنَّ
 )٢(.ممن كتب اهللا عليهم دخوهلا املخاطبني بذلك خصوص يوشع وكالب

 :الترجيح
 قال ولو(( : راجح، وحمتمل قال الطربي املراد من العموم اخلصوص قولٌ بأنَّ: القول إنَّ

 منه واملراد العموم، على الكالم فأخرج منهم وخلاص لبعضهم مكتوبة كانت قد: قائل
 وجها أيضا كان القول ذا خوطب ممن وكانا ،دخال قد وكالب يوشع كان إذ اخلاص،
 )٣( .)) صحيحا

|    |    | 

   :اآلية الثالثة
                                 

 ). ١٠/١٦٩(جامع البيان   )١(
 ). ١٠/١٦٩(املصدر  السابق : ينظر للقول الثاين  )٢(
 .املصدر السابق  )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٣٥  ٤٣٥  ٤٣٥ 

/  M  98   7  6         5  4  3  2   1  0 : قوله تعاىل

   <    ;  :L ]٣٨: المائدة[ . 
 :قال ابن عطية

  )١()). اخلصوص معناه عموم اآلية يف )السارق (  فلفظ(( 
خرج عنها خص منها شيء، وال يظاهر العموم يف اآلية يشمل مجيع من سرق ال ي إنَّ

  )٢(.طوي عن ابن عباس يف اآلية، ر شيء، وهو قولٌ
 :وقال الطربي

 السارق   M   رفع ولذلك؛ يده الناس أيها فاقطعوا امرأة أو رجل من سرق ومن(( 

 وجه لكان بأعياما، وسارقة سارق بذلك أريد ولو ،معينني غري ألنهما ؛L والسارقة
  )٤( )٣(.))النصب الكالم

هم مل يوجبـوا القطـع فيمـا دون    مراد عند عامة أهل العلم فإن العموم يف اآلية غري إنَّ
هم قد اختلفوا يف تقدير ذلك على أقوال قطع به فإنأما تقدير النصاب الذي ي )٥(النصاب،

                                 
 ). ٢/١٨٨(احملرر الوجيز   )١(
 ).  ١٠/٢٤١(املغين البن قدامة : وهو قول احلسن وداود الظاهري وغريهم ينظر) ١٠/٢٩٦(جامع البيان   )٢(
 ). ٢٩٤/ ١٠(جامع البيان   )٣(
 ). ٢٩٤/ ١٠(جامع البيان   )٤(

وهي قراءة شاذة تنسب لعيسى بن عمر وإبراهيم بن أيب  والنصبوهي قراءة متواترة،  الرفع: يف اآلية قراءتان   
: مذهب سيبويه واملشهور من أقوال البصريني أا :األول: فللعلماء فيها مذهبانأما تقدير القراءة األوىل عبلة 

مذهب األخفش ونقل عن املربد ومجاعة  :الثاين. فيما يتلى عليكم، أو فيما فرض: مبتدأ حمذوف اخلرب تقديره
فاقطعوا وإمنا دخلت الفاء يف اخلرب ألنه يشبه : مبتدأ أيضا ولكن اخلرب اجلملة األمرية من قوله: كثرية أا

فعاقبوا السارق : فعلى تقدير فعل مضمر يفسره العامل يف سببيهما حنو تقدير قراءة النصب أما. الشرط
الدر املصون للسمني : ينظر. اقطعوا السارق والسارقة: ا حنوا لفظًوجيوز أن يقدر العامل موافقً. والسارقة

 ).٢٦٢-٤/٢٥٧(احلليب 
 ). ١/٦٧١(معامل التنزيل للبغوي   )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٣٦  ٤٣٦  ٤٣٦ 

 كحلديث عائشة  )١(ها ال تقطع يف أقل من ربع دينار، وهو قول أكثر أهل العلم؛أن: منها
  )٢()). فصاعداً يف ربع دينارٍ ع اليدطَقْت: (( قال >عن رسول اهللا 

 :الترجيح

إرادة  مرجـوح، وذلـك ألنَّ   به اخلصـوص قـولٌ   العموم يف اآلية مراد بأنَّ: القول أنَّ
دالة علـى   على التلفظ بالعموم يف اآلية، وال أجد قرينةً التخصيص يف اآلية ليست متقدمةً

العام يف اآلية خمصوص هو القول الـراجح يف   ذلك؛ فإذا مل يكن ذلك كذلك فالقول بأنَّ
 واهللا أعلم. اآلية

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 ).  ١٠/٢٤١(، املغين البن قدامة )١/٦٧١(معامل التنزيل للبغوي : رلإلستزادة ينظ  )١(
 ). ٢٣٣ص: (تقدم ختريج احلديث ينظر  )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٣٧  ٤٣٧  ٤٣٧ 

  :اآلية الرابعة

 . ]٤٤: المائدة[ M  |  {  z  y  x  w   v  u  tL : قوله تعاىل

 :قال ابن  عاشور

 قضية عندهم فهي بعدهم فمن الصحابة من السنة أهل وهم املسلمني مجهور وأما(( 
 باألدلّة إمجاله فبيان كثرية؛ أحوال على يقع اهللا أنزل مبا احلكم ترك ألنّ ؛مجملة
 مجهور قال ولذلك ؛إمجاهلا يبين اآلية ومساق بالذنوب، التكفري بعدم القاضية الكثرية
  )١()). اليهود خصوص هنا حيكم مل مبن املراد: العلماء

من الشرطية من صيغ العموم فتعم مجيع من مل حيكم بغري ما أنزل اهللا سواء من اليهود  إنَّ
فـوا  أو من غريهم؛ ولكن هذا العموم ليس مبراد؛ بل املراد به خصوص اليهود الذين حر

حيـث قـال عـن      طلوا شرائع اهللا فيها وهو مروي عن الرباء بن عازب التوراة، وبد
                            : وقولـه  M  |  {  z  y  x  w   v  u  tL اآليات الثالثـة  

 M  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹L ]دة ــه] ٤٥: المائ :           وقولـ

 M  M  L  K  J   I  H  G  F  EL ]دة ]                 ٤٧: المائ
  )٢()).يف  الكفار كلها : ((  طقال 

 :على أقوال ترجع كلها إىل قولنيلقد اختلف العلماء يف هذه اآلية 

 .حكمها خاص بأهل الكتاب ال يتعدى إىل املسلمني أنَّ: األول

  )٣(.حكمها فيهم ويف املسلمني ملن فعل مثل فعلهم أنَّ: الثاين

                                 
 ). ٦/٢١١(التحرير والتنوير   )١(
منشورات دار اآلفاق اجلديدة ) ٥/١٢٢(رجم اليهود أهل الذمة يف الزنا : أخرجه مسلم يف كتاب احلدود باب  )٢(

 .بريوت
 ). ١٣٩ص(عبدالرمحن احملمود . احلكم بغري ماأنزل اهللا أحواله وأحكامه د  )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٣٨  ٤٣٨  ٤٣٨ 

روا حكم اهللا يف الزاين احملصن، أو يف القصاص؛ ه يف اليهود الذين غيالسبب الشك وأن إنَّ
قصر به العموم يف اآلية كما أنه ال خيرج عن صورة العموم يف اآلية ولكن هذا السبب ال ي

 :قال ابن القيم يف القول بأا يف أهل الكتاب

  )١()). إليه يصار فال ،اللفظ ظاهر خالف وهو ،بعيد وهو(( 

بأن العـربة  : العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما هو معلوم وحىت على القول إنَّ
 .ه ال تقصر داللة العموم يف اآلية على اليهود دون ما عداهمنخبصوص السبب فإ

 :قال ابن  تيمية

 يقل فلم ؟ ال أم بسببه خيتص هل سبب على الوارد العام اللفظ يف تنازعوا وإن والناس(( 
 غاية وإنما ،املعني بالشخص ختتص والسنة الكتاب عمومات أنَّ :املسلمني علماء من أحد

 حبسب فيها العموم يكون وال ،يشبهه ما فيعم ،الشخص ذلك بنوع ختتص إنها :يقال ما
  )٢(.)) اللفظ

  :الترجيح

 واهللا أعلم . املراد من العموم خصوص اليهود قول مرجوح؛ ملا سبق بيانه بأنَّ: القول أنّ

|    |    |        

 
 
 

 
 
 

                                 
 ). ١/٣٣٦(مدارج السالكني   )١(
 ).١٣/٣٣٩(جمموع الفتاوى   )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٣٩  ٤٣٩  ٤٣٩ 

 :ةامساآلية اخل

¥  ¦  §   ~  �   ¡  ¢  £  ¤  M :  قوله تعاىل

 ¨  ̄  ®  ¬  «  ª  © L   ]٤٥: لمائدةا[.  

  M¤  £  ¢  ¡   �  ~ L : يف قوله

 : قال ابن عطية

  )١()). املتماثلني يف اخلصوص به يراد عموم أنه على واجلمهور ((

  )٢(.وتبعه على ذلك أبو حيان األندلسي

بالذمي، واحلر قتل املسلم يشمل احلكم مجيع النفوس في العموم يف اآلية يقتضي أنْ إنَّ
 )٤(.وخالفه يف ذلك اجلمهور )٣(بالعبد، وهو قول أيب حنيفة يف هذه املسألة،

                                                             : الضـمري يف قولـه   هذه اآلية نزلت يف شأن اليهود لسياق اآليـات قبلـها، وألنَّ   إنَّ
M � L   وقد قيل يف سبب نزول هذه اآليـات أقـوال    )٥(ا،يعود على اليهود إمجاع

 )٧(.أا نزلت يف قصة رجم اليهوديني اللذين زنيا: أصحها )٦(ثالثة

العموم يف هذه اآلية غري مراد عند اجلمهور؛ بل املراد خصوص النفس املتماثلة،  إنَّ
يف يكون يف الدين فال يقتل مسلم بكافر، ويكون  -امع شرط العمد إمجاع –والتماثل 

قتل حر بعبداحلرية فال ي . 

                                 
 ).٢/١٩٧(احملرر الوجيز    )١(
 ). ٣/٥٠٧(البحر احمليط   )٢(
 ). ٤/٣١٤(، جممع األر لشيخي زاده )٧/٢٣٧(بدائع الصنائع للكاساين : ينظر  )٣(
 ).٩/٣٤١(سالمة، املغين البن قدامة : حتقيق) ٣/١٢١(تفسري القرآن العظيم البن كثري   )٤(
 دار الفكر) ١/٤٠٦(أضواء البيان للشنقيطي   )٥(
 ). ٢/١٠٢(أحكام القرآن البن العريب   )٦(
 ). ١/٤٩١(، احملرر يف أسباب النزول للمزيين )٧/٤٧٥(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٧(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٤٠  ٤٤٠  ٤٤٠ 

 :قوله طروى الطربي يف هذه اآلية عن ابن عباس 
 وما النفس يف كان إذا ونساؤهم، رجاهلم بينهم، فيما املسلمني أحرار فيه يستوي فهذا(( 
 النفس يف عمدا كان إذا بينهم، فيما ونساؤهم رجاهلم العبيد فيه ويستوي ،النفس دون
 )١()). النفس دون وما
¥  ¦  §  ̈   ©  M   «  ª :يف قوله تعـاىل و

 ̄  ®  ¬ L   
  :قال ابن عطية

 ،النفس على منها خياف ال اليت :وهي القود جراح يف اخلصوص به يراد عموم هو(( 
  )٢()). فيها قصاص فال ذلك وحنو ،الفخذ وكسر ،كاملأمومة منه خيف ما فأما

 )٣(.وتبعه على ذلك ابن جزي الكليب
فقد  )٤(ه ال ميكن الوقوف على ايتهأن: العلة يف عدم القصاص مما خيف منه هي إنَّ

 . يتعدى القصاص املوضع املراد
 على أنَّ )٥(القرينة اليت صرفت العموم يف هذه اآلية هي قرائن شرعية حيث دلت األدلة إنَّ
 . هذا العموم مل يكن املراد به العموم عند التلفظ به بل املراد به خصوص ما تقدم أنَّ
 )٦( .ا ذكرها الفقهاء البد من توافرهاللقصاص من النفس، ومن اجلروح شروطً إنَّ

 :أثره يف  التفسري

 .تعدد معىن اآلية، وقصر داللة احلكم

 
                                 

 ). ١٠/٣٦٢(جامع البيان   )١(
 ). ٢/١٩٨(احملرر الوجيز   )٢(
 ).١٥٦ص(التسهيل لعلوم التنزيل  )٣(
 ).١/٦٨٢(معامل التنزيل للبغوي  )٤(
 ).٩/٤١٦(، املغين البن قدامة )٣/١٢١(ابن كثري تفسري : لإلطالع على األدلة يف هذه املسألة ينظر  )٥(
، )٢/٢٨٧(، منار السبيل يف شرح الدليل البن ضويان )٩/٤١٦(، )٩/٣٥٠(املغين : لإلطالع عليها ينظر )٦(

)٢/٢٩٤ .( 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٤١  ٤٤١  ٤٤١ 

  :سادسةاآلية ال

)  (  *   +  ,  -    !  "  #  $  %  &  'M : قوله تعاىل

/  . L  ]٨٣: المائدة[ . 

 :قال ابن عطية

  )١()). اخلصوص ومعناهم العمو ظاهره  L مسعوا M  يف الضمري((  

 احلق عرفوا هم إذ احلبشة أرض من القادمني هؤالء من آمن(( واخلصوص املراد هو من  
 )٢()). آمنا وقالوا

 النصارى كل ليس(( ه قرينة احلس وذلك؛ ألنوالقرينة املوجبة لصرف ظاهر العموم هي 
  )٣()). ذلك يفعل

قرينة السياق حيث ذكر : الذي جعل ابن عطية جيعل هذه اآلية يف املؤمنني منهم هي إنَّ
السياق إميام، وإثابة اهللا هلم اجلنة، ومن كان غري مؤمن من النصارى ال تشمله اآلية 

 .>حبال؛ ألنه غري مؤمن مبحمد 
 :تلف املفسرون يف تعيني هؤالء املؤمنني قال ابن كثريلقد اخ

 وقيل ،رهابني ومخسة ،قساوسة سبعة :عشر اثنا: فقيل الوفد هذا عدة يف اختلف مث ((
 )٤(.)) أعلم فاهللا رجالً سبعون: وقيل ،وستون بضع: وقيل ،مخسون: وقيل ،بالعكس

اهللا وصف صفة قوم مل يسم لنا أمساءهم جيوز أن  وذهب الطربي إىل عدم التعيني، وأنَّ
 )٥(.فأسلموا ×يراد م أصحاب النجاشي، أو قوم كانوا على شريعة عيسى 

                                 
 ). ٢/٢٢٧(احملرر الوجيز   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 . املصدر السابق  )٣(
 سالمة: حتقيق). ٣/١٦٦(تفسري ابن كثري   )٤(
 التركي: حتقيق). ٨/٥٩٧(جامع البيان   )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٤٢  ٤٤٢  ٤٤٢ 

 :قال ابن عطية
  )١()). واحد ومها القولني هذين بني الطربي وفرق ((

نزلت هذه اآلية يف النجاشي وأصحابه : قال بأخرج النسائي عن عبداهللا بن الزبري 
 M  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L ]٨٣: المائدة[.)٢(  

هذه اآلية تقص قصصهم، وتتحدث عنهم فهذا صحيح، وإن أريد  أنَّ: أريد بقوله هذا إنْ
 )٣(بالنزول هنا ما اصطلح عليه العلماء يف سبب النزول فليس هذا بسبب صحيح لآلية؛

والنزول ال يتأخر عن  )٤(هذه اآلية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل اهلجرة، ألنَّ
 . السبب على هذا النحو الطويل والبعيد

 :الترجيح

 معناه اخلصوص قول أراه غري صحيح؛ ألنَّ M " L: العموم يف قوله القول بأنَّ إنَّ
معناه اخلصوص فإذا كان ذلك كذلك فال  الضمري ليس من صيغ العموم حىت يقال إنَّ

ختتص هذه اآلية بالنجاشي وأصحابه، وإن كانوا يدخلون فيها؛ وكذلك فإن اآلية يفهم 
قد يفهم من اآلية : بأا يف املؤمنني بقرينة السياق فال حاجة للقول بااز فإن قال قائل

 : بأا مدح للنصارى فيقال له
 وليس ،النصارى مدح اآلية هذه يف أن جاهل ظن اورمب :يعلى أبوقال القاضي (( 

 )٥()). ذلك بعد ما عليه ويدل ،منهم آمن من مدح إمنا ألنه ؛كذلك

|    |    | 
                                 

 ). ٢/٢٢٦(احملرر الوجيز   )١(

!  "  #  $  %  &  '  )  M : أخرجه النسائي يف السنن الكربى يف كتاب التفسـري قولـه    )٢(

  +   *  )L )ويف سنده عمر بن علي بن مقدم قال ابـن حجـر يف   )١١٠٨٣( برقم ) ١٠/٨٤ ،
 ). ١/٤٩٥(احملرر يف أسباب النزول للمزيين  :ينظر)).  ثقة، وكان يدلس شديداً): (( ٤٩٥٢(التقريب 

 ).١/٤٩٧(احملرر يف أسباب النزول للمزيين   )٣(
 . مةسال: حتقيق) ٣/١٦٦(تفسري القرآن العظيم البن كثري   )٤(
 ). ٢/٣١٠(زاد املسري البن اجلوزي   )٥(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٤٣  ٤٤٣  ٤٤٣ 

  :ةبعاآلية السا

̂   _  `  M  a  :قوله تعاىل  ]  \  [   Z  Y  X  W  V

     n    m  l  kj  i  h  g  f  e  d   c  bL  ]المائدة :

٩٣ .[ 

 :حيان األندلسيقال أبو 

  )١()).والظاهر من سبب الرتول أن اللفظ عام ومعناه اخلصوص (( 
العموم ليس مبراد يف هذه  اآلية؛ بل  املراد خصوص من مات وهو يشرا قبل حترمي  إنَّ

: قال طاخلمر، ويدل على إرادة اخلصوص مارواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
 >لحة، وكان مخرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول اهللا كنت ساقي القوم يف منزل أيب ط

أال إنَّ: ا يناديمنادي اخلمر قد حفقال يل أبو طلحة: مت قالر :ها، فخرجت رج فأهرقْاخ
فهرقتها، فجرت قد قُ: القوم يف سكك املدينة، فقال بعضم فأنزل  تل قوموهي يف بطو

  )٢(.M  ̂ ]  \  [   Z  Y  X  W  V L: اهللا
ف ظاهر العموم إىل إرادة اخلصوص إذ اآلية حتكي رهذا السبب الصحيح الصريح ص إنَّ

 .عن قوم من املؤمنني كانوا يشربون اخلمر قتلوا، أو ماتوا قبل حترمي اخلمر
من اتقى، وآمن، وعمل الصاحلات الجناح عليه بعد  ظاهر العموم يف اآلية يقتضي أنَّ إنَّ

تأوهلا بعض الصحابة على العموم  وإنْ –باطل  شك تأويلٌذلك يف شرب اخلمر، وهذا ال
فكان البد من صرف العموم عن ظاهره إىل إرادة اخلصوص فيمن مات وهو يشرا  )٣(-

 . قبل التحرمي
                                 

 ).٤/١٨(البحر احمليط   )١(
، ومسلم يف كتاب )٢٤٦٤(برقم ) ٢/١٩٦(صب اخلمر يف الطريق : أخرجه البخاري يف كتاب املظامل باب  )٢(

 ). ١٩٨٠(برقم ) ٨٢٢ص(حترمي اخلمر : األشربة باب
من أهل بدر، وذلك أنه استشهد بعموم هذه اآلية على جواز شرب اخلمر ملن  طقدامة بن مظعون : منهم  )٣(

سري أعالم : يف استدالله ذه اآلية وجلده احلد للتوسع ينظر طاتقى وآمن ورد عليه عمر بن اخلطاب 
 ).  ١٠/٣٢٥(، املغين البن قدامة )٩/٣٨(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )١/١٦١(النبالء للذهيب 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٤٤  ٤٤٤  ٤٤٤ 

جزي بعد ذكر التأويل السابق قال ابن: 

 احلرام اجتنبوا إذا املطاعم من طعموا فيما املؤمنني عن اجلناح رفع املعىن أنَّ واآلخر(( 
 حرم ما اجتنبت اَهللا اتقيت إذا إنك: لقدامة قال حني ط عمر أخذها هذا وعلى منها،
  )١()). عليك

ها يذهب إىل عدم إرادة التخصيص مبن مات وهو يشرا قبل التحرمي، وأنط عمر  فكأنَّ
من شرا بعد التحرمي ال يدخل  عامة فيمن آمن، واتقى سواء قبل التحرمي، أوبعده، وأنَّ

االستدالل على جواز  ه مل يتق اهللا، وعلى كال التأويلني فإنَّناح عنه؛ ألنيف رفع اجلُ أصالً
 . شرب اخلمر بالعموم يف هذه اآلية استدالل ال يصح

 :  الترجيح

ول أراه  العموم يف اآلية مراد به خصوص من مات وهو يشرا قبل التحرمي ق القول بأنَّ أنَّ
كانت قد نزلت على سبب فصورة السبب قطعية الدخول  هذه اآلية وإنْ ا؛ ألنَّمرجوح

يف اآلية، ولكن ال تقصر داللة اآلية على صورة السبب؛ وهلذا استدل العلماء ذه اآلية 
القرينة غري موجبة  وكذلك فإنَّ )٢(، ومنكح،، ومشربٍمن مطعمٍ على االنتفاع  بكل لذيذ

املراد من العموم اخلصوص؛ ألن القول جبواز شرب اخلمر ملن آمن قول ترده  ل بأنَّيف القو
فال ))  عليك حرم ما اجتنبت اَهللا اتقيت إذا إنك: (( طاآلية نفسها كما قال عمر 

  واهللا أعلم . حاجة للقول بااز

|    |    | 

 
  

 

                                 
 ).  ١٦٣ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ).٨/١٧٢(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٤٥  ٤٤٥  ٤٤٥ 

 :ةثامناآلية ال

M  z  y       x  w  v  u  t  s  r  q  p : قوله تعـاىل 

  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |     {L ]٩٤: المائدة[ . 

 : قال ابن عطية

  > اهللا رسول أباح الذي احليوان عدا فيما اخلصوص ومعناه عام هنا الصيد ولفظ(( 
   )١()). احلرم يف قتله

قال رسول اهللا : قالت بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة : واخلصوص املراد هو
 والكلب ،والغراب ،واحلديا ،والعقرب ،الفأرة :احلرم يف يقتلن فواسق مخس (( >

  )٢()). العقور

اول نت: ا، ويف الشرععنِتما كان ممبه م رفَظْما ي لُاونت: اد وهومصدر ص: ديالص إنَّ
املُ احليواناتمنِتعة كُمامل يا، واملُمملوكً نتناول م٣(.ه ما كان حالالًن(  

 :للتبعيض قال الرازي M w  v L: يف قوله) من ( حرف اجلر  إنَّ

 دون الـرب  صـيد  املراد: أحدمها: وجهني من للتبعيض M w  v L :قوله يف من(( 
  )٤()). اإلحالل صيد دون اإلحرام صيد: والثاين ،البحر

                                 
 ).٢/٢٣٦(احملرر الوجيز   )١(
، )٢/٤٤٦(ومخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم : بدء اخللق باب: أخرجه البخاري ذا اللفظ يف كتاب  )٢(

م وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم مايندب للمحر: احلج  باب:، ومسلم يف كتاب)٣٣١٤(برقم 
 ). ١١٩٨(برقم ) ٤٦٩ص(

 ). ٤٩٦ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب  )٣(
 ). ١٢/٧٢(مفاتيح الغيب  )٤(

 تكونُ ال أا الصحيح ألنَّ نظر؛ فيه للبيان وكونها):  (( ٧/٥١٣(أا لبيان اجلنس قال ابن عادل : وقد قيل
  )).  اجلنسية بألِ معرفاً ا املُبين يكونَ أنْ يشترطُ للبيان بأا للبيان،والقائلُ



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٤٦  ٤٤٦  ٤٤٦ 

إنا للتبعيض فيكون عموم االبتالء بصيد الرب حال اإلحرام عاما جلميع مـا  ه على اعتبار أ
حيرم على احملرم صيده إال أن هذا العموم غري مراد فقد جاء ما خيصصه كمـا جـاء يف   

 . احلديث الشريف

  :الترجيح

 العموم يف اآلية مراد به خصوص غري ما أبيح قتله يف احلرم من احليوان قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
وال قرينة تدل على أنَّ )١(ا؛ ألن اآلية نزلت عام احلديبية حينما كانوا حمرمنيأراه مرجوح 

املراد من العموم اخلصوص؛ فإذا كان ذلك  إنَّ: كان قبل نزول اآلية حىت يقال >قوله 
مبا  العموم يف النهي عن قتل صيد الرب للمحرم خمصوص إنَّ: يقال أنْالراجح  كذلك فإنَّ

واب فهو من باب العام املخصوص ال من العام املراد به اخلصوصورد يف احلديث من الد .
 واهللا أعلم

|    |    |       

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                 
 ).  ١/٧١١(معامل التنزيل للبغوي   )١(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٤٧  ٤٤٧  ٤٤٧ 

  :ةتاسعاآلية ال

 .]١٠٨: المائدة[ M  Ü    Û  Ú     Ù  ØL : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

  )١()). يتوب ال فيمن اخلصوص واملراد عاما M   ÜL لفظ يكون أن وحيتمل(( 

إن من سبق يف علم اهللا أنه اليهتدي اليدخل بالضرورة يف عموم املنفي عنهم اهلداية لعدم 
 )٢(.اتصافه ذه الصفة وقد مر احلديث عن هذه اآلية مبا أغىن عن إعادته

|    |    |   

 
 
 
 
   

                                 
 ). ٢/٢٥٦(احملرر الوجيز   )١(
 ).٣٨٠ص(ينظر   )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٤٨  ٤٤٨  ٤٤٨  ٤٤٨ 

 

 
 
 

 
 

 ﴾ سورة األنعام ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٤٩  ٤٤٩  ٤٤٩  ٤٤٩ 

 : اآلية األوىل

M  ZY  X  W       V   U  T  S  RQ  P  O  N : قوله تعاىل

      ̀  _  ^  ]  \  [L ]١٢: األنعام[ . 

 :قال ابن عاشور

مراد به خصوص احملجـوجني مـن    M S L: وضمري اخلطاب يف قوله ((  
  )١()). املشركني

ه يف هذه اآلية ال يشـمل غـري   اخلطاب بضمري اجلمع يشمل مجيع املخاطبني؛ بيد أن إنَّ
ألنهم املقصود من هذا القول مـن  (( احملجوجني من املشركني، ويدل على ذلك السياق 

  )٢()). أوله

: من الضمري يف قوله بدلٌ  M [ L: هذا القول يستقيم إذا جعلنا االسم املوصول إنَّ

M S L. 

 :قال الرازي

موضعه نصب على البدل مـن   M [ L :أنَّ قوله: األول: يف هذه اآلية قوالن(( 

ليجمعن هؤالء املشركني الـذين خسـروا    :واملعىن M S L :الضمري يف قوله
 ]  \M  :وهو قول الزجاج ، أنَّ قوله: والثاين ،أنفسهم وهو قول األخفش

 

 

                                 
 ). ٧/١٥٣(التحرير والتنوير   )١(
 . املصدر السابق  )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٥٠  ٤٥٠  ٤٥٠  ٤٥٠ 

    ]L باالبتــداء، وقولــه رفــع:  M     `  _  ^L  ألنَّ قولــه ؛خــربه:                                                                      
M S L  همِسروا أنفسشتملٌ على الكُل، على الذين خ١()). وعلى غريهم ،م(  

 :قال ابن عطية عن القول الثاين

 )٢()). وهذا قول حسن(( 

كالم مستأنف مقطوع مما قبله، وهو جواب لقسـم   M S L: قوله تعاىل إنَّ
مؤمنهم، وكافرهم فإرادة : الكل حمشورون وهو يصلح ملخاطبة مجيع الناس إذ )٣(حمذوف،

ذا اخلطاب إرادة ختصيص ال موجب هلا، وأيض ا فـإنَّ ختصيص احملجوجني من املشركني 
كما مـر   -صيغ العموم يكون اللفظ من  من شروط القول بالعام املراد به اخلصوص أنْ

 والضمري ليس من صيغ العموم فكيف يؤخذ منه العموم ؟  -معنا 

  :الترجيح

أراه  املراد من عموم اخلطاب خصوص احملجوجني من املشـركني قـولٌ   بأنَّ: القول أنَّ
ا؛ إلفتقاده شرط من شروط العام املراد به اخلصوص؛ ولعـدم وجـود القرينـة    مرجوح

 علمواهللا أ. الصارفة له

|    |    |  

 
 

 
 

                                 
 ).١٢/١٣٨(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ٢/٣٢٠(احملرر الوجيز   )٢(
 ). ١٧٤ص(التسهيل البن جزي   )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٥١  ٤٥١  ٤٥١  ٤٥١ 

 :اآلية الثانية

M  W  V  U  TS    R     Q  P  O  N  M : قوله تعاىل

  Z  Y  XL ]٢٠: األنعام[. 

 :قال أبو حيان األندلسي

أو  ،به إال من آمن منهمرقوال ي ،م ويراد به اخلاص، فإن هذا ال يعرفهاهنا لفظه ع ((  
  )١()). من أنصف

يشـمل مجيـع اليهـود     MO  N  M  L : العموم املستفاد من قولـه  إنَّ
املـراد   آمن  منهم، ومن مل يؤمن، عاملهم، وجاهلهم هذا على القول بأنَّ نم: والنصارى

 :بالكتاب هو التوراة واإلجنيل قال ابن اجلوزي

 : يف الكتاب قوالن(( 

 .أنه التوراة واِإلجنيل، وهذا قول اجلمهور: أحدمها

 . ومل ينسبه إىل أحد )٢(.))أنه القرآن : والثاين

التوراة واإلجنيل فقد اختلف املفسرون يف عود : فإذا كان املراد بالكتاب جنس الكتاب أي
        >ه يعـود إىل الـنيب   أن: أرجحها )٣(على ثالثة أقوال M P L         :الضمري يف قوله

  )٤()). هو الذي تؤيده األخبار : ((قال اآللوسي

 

                                 
 ).  ٤/٩٧(البحر احمليط   )١(
 ). ٣/١٢(زاد املسري   )٢(
 ).  ٣/١٢(املصدر السابق : ينظر  )٣(
 ). ٧/١١٩(روح املعاين   )٤(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٥٢  ٤٥٢  ٤٥٢  ٤٥٢ 

 >جد كثري من اليهود والنصارى ال يعرفون النيب هذا العموم يصرفه احلس فقد و إنَّ
كمعرفتهم ألبنائهم كجههم فاقتضى ذلك صرف العموم إىل إرادة اخلصوص اهلم، وعوام

فأقر بنبوته ولكنه مل يتبعه : ومن أنصف منهم )١(طكعبداهللا بن سالم : فمن آمن منهم
ومل يقر بنبوته، ومل يتبعه؛ ولكن منعه احلسد : ومن عرفه منهم )٢(الروم،كقيصر عظيم 

كان > النيب  هم املرادون من هذا العموم وذلك أنه قد ثبت أنَّ )٣(كحيي بن أخطب
ا عندهم يف التوراة  واإلجنيلمكتوب . 

    M  I  H  G  F   E  D    J      K     L: قال تعاىل 

M   N    O        P      Q     R    S    T U        V        
  W       X         Y  Z     [ \   ]                ̀  _  ^

a L  ]١٥٧: ألعرافا[ . 

 :الترجيح

صحيح؛ لصحة القرينة، وعدم  القول بالعام املراد به اخلصوص يف هذه اآلية قولٌ أنَّ
 واهللا أعلم . املعارض

 :أثره يف التفسري

دفع توهم التعارض بني ظاهر : قصر داللة املعىن على من آمن منهم أو أنصف، وكذلك
 . >اآلية ووجود كثري من أهل الكتاب ممن ال يعرف النيب 

|    |    |     

 

                                 
 ).٢/١٦٣(سرية ابن هشام :  ينظر  )١(
 ). ١١٦٢(برقم ) ٣٧٧ص(اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان حملمد فؤاد عبدالباقي  : ينظر  )٢(
 ).٢/١٦٥(سرية ابن هشام : ينظر  )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٥٣  ٤٥٣  ٤٥٣  ٤٥٣ 

 :اآلية الثالثة

 .]٣٨: األنعام[ M  Z  Y   X  W  VU  T  S  R  Q  PL : قوله تعاىل

 :ابن اجلوزيقال 

 يكون هذا فعلى ؛لكم بيناه وقد إال شيء من تركنا ما: عباس ابن عن عطاء روى(( 
 إال حاجة إليه بكم شيء يف فرطنا ما: املعىن فيكون اخلاص، به أريد الذي العام من

    )١()). داللة وإما جممالً، وإما نصاً، إما الكتاب، يف وبيناه

 )٣(.والسمني احلليب )٢(وتبعه على هذا أبو حيان األندلسي،

 : يف املراد بالكتاب قوالن إنَّ

من طريق ابن أيب طلحة، وهو قول ط  وي عن ابن عباسه اللوح احملفوظ رأن: األول
 .قتادة، وعبدالرمحن بن زيد

  )٤(.ه القرآن الكرمي، وهو قول اجلمهورأن: الثاين

 : قال الرازي عن القول الثاين

 السابق، املعهود إىل انصرف املفرد االسم على دخال إذا والالم األلف ألنَّ ؛أظهر وهذا ((
 الكتاب من املراد يكون أنْ فوجب القرآن، هو املسلمني عند الكتاب من السابق واملعهود

 :حه ابن عطية حيث قالوكذلك رج )٥()). القرآن :اآلية هذه يف
  )٦()). اآليات هذه يف املعىن نظام يقتضيه الذي وهو ،القرآن :والكتاب ((

                                 
 ). ٣/٢٦(زاد املسري   )١(
 ). ٤/١٢٦(البحر احمليط   )٢(
 ). ٤/٦١٢(الدر املصون   )٣(
 ).٣/٢٧٦(، الدر املنثور للسيوطي )٢/١١٢(، النكت والعيون للماوردي )٣/٢٦(زاد املسري : ينظر  )٤(
 ). ١٢/١٧٧(مفاتيح الغيب   )٥(
 ). ٢/٢٩٠(احملرر الوجيز   )٦(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٥٤  ٤٥٤  ٤٥٤  ٤٥٤ 

اللوح احملفوظ قد كتب اهللا فيه كل األشياء،  القول األول ال إشكال يف العموم، فإنَّفعلى 
 .صغريها، وكبريها

 أمالنكرة يف سياق النفي تفيد العموم،  أنَّ: وهو ه ينشأ إشكالٌا على القول الثاين فإن
ا اهللا من العلوم، واألشياء مل يذكره والشمول؛ فإذا كان ذلك كذلك، فإن هناك كثرياً

 تعاىل يف كتابه فكيف يكون اجلواب عن هذا؟ 

إما : املراد من العموم يف اآلية خصوص ما حيتاج إليه املكلفون بأنَّ: يكون اجلواب بالقول
١(.، وإما داللةا، وإما جممالًنص(  

 :الترجيح

املراد  نَّبأ: على القول -املراد من العموم خصوص ما حيتاج إليه املكلفون  بأنَّ: القول أنَّ
 واهللا أعلم. ؛ لوجود القرينة املوجبة؛ ولعدم املعارضاأراه راجح قولٌ -بالكتاب القرآن 

 :أثره يف التفسري

دفع توهم التعارض بني ظاهر اآلية وبني وجود أشياء كثرية مل يذكرها اهللا يف القرآن 
 .الكرمي

|    |    |      

 
 
 
 
 
 

                                 
مفاتيح الغيب : وللتوسع يف هذه املسألة ينظر). ٤/٦١٢(، الدر املصون للسمني احلليب )٣/٢٦(زاد املسري   )١(

 ). ١٢/٥٣٠(للرازي 



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٥٥  ٤٥٥  ٤٥٥  ٤٥٥ 

 :اآلية الرابعة

M3   2    <               ;  :9  8  7  6  5  4 : قوله تعاىل

?  >  = L    ]٥٤: األنعام[ . 

 :قال أبو حيان األندلسي

 بـه  أريـد  العـام  :باب من فيكون طردهم عن ى الذين الستة م عىن كان فإنْ(( 
 خصوصـية  علـى  وتنبيهاً ،بإكرامهم أمراً  M 9  8 L  :قوله ويكون اخلاص

  )١()). اإلكرام من النوع ذا تشريفهم

ما أخرجه مسلم عن سعد بن أيب وقـاص   )٢(-الصحيح الصريح  -سبب نزول اآلية  إنَّ
 ال هـؤالء  اطـرد : > للـنيب  املشركون فقال ،نفر ستة > النيب مع كنا: (( قال ط

 لسـت  ورجـالن  وبالل هذيل من ورجل مسعود وابن أنا وكنت :قال ،علينا جيترئون
:  أل اهللا فأنزل ،نفسه فحدث ،يقع أنْ اهللا شاء ما > اهللا رسول نفس يف فوقع ،أمسيهما

 MÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä L   ]٣()). ]٥٢: األنعام(  

 :قال ابن عطية

 فنهى طردهم عرض كان الذين القوم م يراد M 4  L: املفسرين مجهور قال(( 
 )٤()). ويؤنسهم ،عليهم > النيب يسلِّم بأنْ أَمر بأنْ ذلك وشفَع طردهم، عن أل اُهللا

كانت قـد   واآليات وإنْ -كما هو معلوم  -العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  إنَّ
 .املؤمنني املراد ا مجيع نزلت يف الستة النفر فإنَّ

                                 
 ). ٤/١٤٣(البحر احمليط   )١(
 ). ١/٥٣٠(احملرر يف أسباب النزول للمزيين   )٢(
دار اآلفاق : طبعة) ٧/١٢٧(يف فضل سعد بن أيب وقاص : فضائل الصحابة باب: أخرجه مسلم يف كتاب  )٣(

 .اجلديدة
 ). ٢/٢٩٦(احملررالوجيز   )٤(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٥٦  ٤٥٦  ٤٥٦  ٤٥٦ 

 :قال أبو حيان األندلسي

 استئناف وإا ،بغريهم وال ،بالستة ال ختصيص غري من املؤمنون به يراد أنه والظاهر(( 
 لكان إياهم كانوا ولو ،طردهم عن نهى الذين أولئك خرب تقصي بعد تعاىل اهللا من إخبارٍ

 .باجلمع: أي )١()). جاؤك وإذا األحسن، التركيب

وكذلك رج٢(.عطية  العموم ح ابن( 

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم وجود  املراد من العموم يف اآلية خصوص الستة النفر قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم. العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب القرينة املوجبة؛ وألنَّ

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٤/١٤٣(البحر احمليط   )١(
 ). ٢/٢٩٦(احلرر الوجيز   )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٥٧  ٤٥٧  ٤٥٧  ٤٥٧ 

 :اآلية اخلامسة

]    \  [  ^  _`  M  h  g   fe  d  c  b  a : قوله تعاىل

  j  iL ]٩٢: األنعام[ . 

 : قال أبو حيان  األندلسي

 إىل رسول أنه زعموا اليهود من طائفةٌ`    M  _  ^  ]  \ L: بقوله استدل وقد(( 
 العـرب  جزيـرة  وهي ،ا احمليطة القرى :هي M _  ^ L: قالوا فقط، العرب

.(()١( 

 من صيغ العموم اليت تشمل ما تدل عليه، وقد مر معنا أنَّ)  نم( االسم املوصول  إنَّ
الرسول  إنَّ: بعض اليهود استعملوا مفهوم العام املراد به اخلصوص يف هذه اآلية، فقالوا

  )٢(.رسل على العرب خاصة مستدلني ذه اآلية، وهذا استدالل باطلأُ >

واجلواب عن هذ االستدالل الباطل يكون  مبا قاله أبو حيان األندلسي حيث قـال بعـد   
 :ذلك

 يف يكن مل اخلصوص فرضنا ولو، األرض مجيع يف عامM _  ^ L  :بأن وأجيب ((
 )٣()). ضعيف وهو ،باملفهوم إال سواها ما عن احلكم انتفاء على دليلٌ العرب جزيرة ذكر

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم وجود  املراد من العموم خصوص جزيرة العرب؛ قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
إىل مجيع  >دعوة النيب  ثبت أنَّالقرينة املوجبة؛ ولوجود املعارض الشرعي الذي ي

                                   واهللا أعلم . العاملني

                                 
 ). ٤/١٨٣(البحر احمليط   )١(
 ). ١٤٢ص(، )١٣٢ص: (ينظر  )٢(
 ). ٤/١٨٣(البحر احمليط   )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٥٨  ٤٥٨  ٤٥٨  ٤٥٨ 

 : اآلية السادسة

M            Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê : قوله تعاىل

  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙL ]١٠١: األنعام[ . 

 :قال القرطيب

خلق العامل، وال يدخل يف ذلك كالمه، وال غـريه مـن   : عموم معناه اخلصوص أي(( 
  )١()).صفات ذاته 

 :ما قاله ابن القيم: وخالصة القول فيها )٢(قد مضى احلديث عن هذه املسألة،

وسـكناته، ولـيس   أعيانه، وحركاته، : وهذا عام حمفوظ ال خيرج عنه شيء من العامل(( 
خمصوص٣()).ه اخلالق بذاته وصفاته، وما سواه خملوق له ا بذاته وصفاته، فإن( 

|    |    |     

 
 
 
 
 

 
 

 

                                 
 ). ٨/٤٨١(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 ).  ١٣٧ص: (ينظر  )٢(
 ). ٥٣ص(شفاء العليل   )٣(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٥٩  ٤٥٩  ٤٥٩  ٤٥٩ 

 :اآلية السابعة

ــاىل ــه تع M+  *   )    /  .  -  ,  1  0      5  4  3  2 : قول

  7  6L ]١١١: األنعام[. 

 :قال ابن عاشور

 سألوه، مما شيء بكلّ خيصصه املقام لكن ؛كلّها املوجودات يعمM    +    , L   و(( 
 )١()). اخلصوص به املراد العام من فهذا واآليات، العادات خوارق جنس من أو

اهللا مل حيشر للقوم كل شيء مما  قرينة احلس حيث أنَّ: القرينة الصارفة هلذا اللفظ هي إنَّ
املراد من  السياق يدل على أنَّ يصح عليه إطالق شيء؛ بل على فرض حصول الشرط فإنَّ

 :العموم خصوص ما سألوه؛ وهلذا قال ابن عاشور

                             "  #  $   %    &  'M  :قولـه  مـن  قبلـه  ذُكر ما هي والقرينة(( 
   (L ]٢(.)) ]١١١: األنعام( 

؛ اأراه راجح املراد من العموم يف اآلية خصوص ما سألوه من اآليات قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم . لصحة القرينة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري

دفع توهم التعارض بني ظاهر اآليـة  : قصر داللة املعىن على الشيء الذي سألوه، وكذلك
 .شيء: عدم حشر اهللا هلم كل ما يصح عليه إطالق لفظة وبني ما وجد يف احلس من

|    |    |  

 
                                 

 ). ٨/٦(التحرير والتنوير   )١(
 . املصدر السابق  )٢(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٦٠  ٤٦٠  ٤٦٠  ٤٦٠ 

  :اآلية الثامنة

M  w  v  u   ts  r  q  p   o  n  m  l  k : قوله تعاىل

  xL] ١١٤: األنعام[ . 

 :قال ابن عطية

 ،      علمـاَءهم  يريـد  وإنمـا  ،اخلصـوص  مبعىن عموم بالعلم الكتاب أهلَ ووصفُه(( 
 )١()). وأحبارهم

 القـول بـأنَّ   أنَّ: وخالصة القول  فيها )٢(القول يف هذه اآلية كالقول يف اآلية الثانية، إنَّ
ه قـد  صحيح؛ ألن املراد من عموم الذين أوتوا الكتاب خصوص علمائهم وأحبارهم قولٌ

من أهل الكتاب ال يعلمون أنَّ كثرياً جد يف احلس أنَّو القرآن منل من زما يعلـم  اهللا، وإن
وألنَّ )٤(من عند أنفسهم؛ ومنهم من كتم ذلك حسداً )٣(من آمن،: هم فمنهمذلك علماؤ 

 واهللا أعلم. من الشرع يف القول ذا القول عدم معارضة شيٍء

 :أثره يف التفسري

 .قصر داللة املعىن، ودفع توهم التعارض: ، وخالصته)٤٥٢ص(سبق ذكره يف 

|    |    |        

 

                                 
 ). ٢/٣٣٧(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٤٥١ص: (ينظر  )٢(
ك لنيب هذه والذي نفسي بيده إن: (( خرب ما رأى ومسع قال > ملا أخربه النيب >كقول ورقة بن نوفل للنيب   )٣(

، وكذلك قول النجاشي ملا مسع القرآن من جعفربن ))األمة، ولقد جاءك الناموس األكرب الذي جاء موسى 
سرية ابن هشام : ينظر)).  هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة  واحدة  إنَّ: (( أيب طالب

)١/٣٦٠(،  )١/٢٥٤ .(  
 ). ٢/١٦٠(سرية ابن هشام : ذكر ابن هشام أمساء كثري من هؤالء ينظر  )٤(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٦١  ٤٦١  ٤٦١  ٤٦١ 

 :اآلية التاسعة

 . ]١٣٤: األنعام[ M  G  F  E  DC  B    A  @L : قوله تعاىل

 :قال  أبو حيان األندلسي

 من بالزمهما :أي ،الوعد أو ،الوعيد أو ،النصر أو ،احلشر من اخلصوص به يراد أو(( 
 )١(.)) أقوال ستة جمموعهما أو ،العقاب أو ،الثواب

د بـه، والوعـد يكـون يف اخلـري،     وعيف اآلية أنها للعموم يف كل ما ي) ما ( ظاهر  إنَّ
M   E: بقرينة قولـه  )٣(الوعيد: الوعد هنا مبعىن وقد محلها ابن عطية على أنَّ )٢(والشر،

  G  FL ا يعين يف قوله تعاىلواإلشارة إىل هذا الوعيد املتقدم خصوص : M   1

 8  7  6  5  4  3    2   <  ;  :            9
  >  =L ]٤(.وهو قول الطربي. ]١٣٣: األنعام( 

القول بالعموم يف اآلية يعىن إنفاذ مجيع الوعيد الذي توعد اهللا به فاعله، وهذا القـول   إنَّ
د به اليت جتعل مرتكب العمل املتوع )٥(:خمالف لعقيدة أهل السنة واجلماعة يف باب الوعيد

 :قال ابن عطيةحتت املشية؛ وهلذا 

)) والعقائد ،الوعيد إنفاذ يتضمن فذلك امطلقً العموم يكون أنْ اوأم ٦()). ذلك ترد(  

 

                                 
 ). ٤/٢٢٨(البحر احمليط   )١(
 ). ٨٧٥ص(املفردات   )٢(
 ). ٢/٣٤٨(احملرر الوجيز   )٣(
 التركي: حتقيق) ٩/٥٦٦(جامع البيان   )٤(
 ).٣٦٩ص(الطحاوية شرح العقيدة : ينظر  )٥(
 ).٢/٣٤٨(احملرر الوجيز   )٦(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٦٢  ٤٦٢  ٤٦٢  ٤٦٢ 

: وعدت؛ فيكون املـراد : يكون مبعىن حيتمل كذلك أنْ M B    A L: قوله إنَّ
 )١(.ب اخلريالساعة اليت يف جميئها اخلري والشر فغلِّ

حيتاج إىل بيان فالكلمة مـن حيـث االشـتقاق     من امل الذي) دون وعت( لفظ  إنَّ
تكون مـن   تكون من الوعد، وحتتمل أنْ والتصريف حتتمل معنيني خمتلفني فهنا حتتمل أنْ
  )٢(.الوعيد؛ وعليه اختلفت أقوال املفسرين إىل قولني

 :سم فاعله من بديع الفصاحة قال ابن عاشوربناء الكلمة على ما مل ي إنَّ

 ولو واملشركني، املؤمنني حلال لفظه ليصلح ؛للمجهول بنائه اختيار الفصاحة بديع ومن ((
 من وهذا نوعدكم، ما إنّ أو نعدكم، ما إنّ: يقال بأنْ: األمرين أحد فيه لتعين للمعلوم بين

 )٣()). حباله يليق ما السامعني من فريق كلّ منه يأخذ أنْ :منه املقصود التوجيه بديع

تكون  املعاين اليت حيتملها اللفظ هنا ليس يف القول بأحدمها نفي لآلخر، وميكن أنْ إنَّ
اللفظ حيمل على  مرادة من اللفظ فهي بذلك غري متنافية؛ فإذا كان ذلك كذلك فإنَّ

وابن اجلوزي )٥١٠ت(، والبغوي )٤٨٩ت(وهلذا اختار السمعاين  )٤(ا؛املعنيني مجيع ،
 . ى العموماآلية عل أنَّ )٥(،)٥٩٧ت(

 منه وخيرج ،العموم M B    A L: قوله يف فتلخص: (( قال أبو حيان األندلسي
 )٦(... )).اخلصوص به يراد أو ،بالدليل خرج ما

 

 
                                 

 ). ٩/٣٥(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 ). ٩٦ص(حممد بن زيلعي هندي . القرائن وأثرها يف التفسري د  )٢(
 ). ٨/٨٨(التحرير والتنوير   )٣(
 ). ٢/٦٧٧(السبت .قواعد التفسري د  )٤(
 ). ٣/٨٧(، زاد املسري البن اجلوزي )٢/٦٧(، معامل التنزيل للبغوي )٢/١٤٦(تفسري القرآن للسمعاين : ينظر  )٥(
 ).٤/٢٢٨(البحر احمليط   )٦(



ا ودراسة مجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري     

  ٤٦٣  ٤٦٣  ٤٦٣  ٤٦٣ 

 : الترجيح

املراد من العموم خصوص األشياء الستة اليت ذكرها أبوحيان األندلسي  بأنَّ: القول إنَّ
ص إىل القول بااز، أو القول لُاألمر خ مرجوح؛ لعدم وجود القرينة املوجبة؛ وألنَّ قولٌ

ة عند عدم وجود املوجب للقول بااز، خاص )١(باحلقيقة، واحلقيقة مقدمة على ااز
عد مما و ه ال خيرج عنه شيٌءعلى عمومه، وأن العموم باقٍ أنَّ: فالقول الراجح يف اآلية هو

ا من هذا خيص شيئً دليالً ، وال أجدبه املشركني إال بدليلٍ عد اُهللاوبه املؤمنني، أو مما أَ اُهللا
 واهللا أعلم . العموم

|    |    |    

                                 
 ).٢/٤٠(قواعد الترجيح للحريب   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٦٤ 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ﴾ سورة األعراف ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٦٥ 

 :اآلية األوىل

ــاىل ــه تع !   "  #  $    %  &  '  )  (   *  +  M : قول

.  -  ,       2   1  0  /L ]٩٦: األعراف[ . 

 :قال القرطيب

 ))املؤمنون بضيق العـيش متحن وهذا يف أقوام على اخلصوص جرى ذكرهم إذ قد ي، 
 )١()).لذنوم  ويكون تكفرياً

 يقتضي أنَّ -للجنس ) القرى ( الالم يف كلمة  على اعتبار أنَّ –ظاهر العموم يف اآلية  إنَّ
كل قرية آمنت واتقت فسوف يفتح هلا بركات من السماء واألرض؛ ولكن قرينة احلـس  

 :جرى ذكرهم قبل هذه اآلية قال القرطيب صرفت هذا العموم إىل إرادة خصوص أقوامٍ

M  Ó           Ò       Ñ  Ð   Ï  Î  :أال ترى أنه أخرب عن نوح إذ قال لقومه(( 

   Ô  %  $  #  "    !L ] وح M  È  Ç  Æ وعن هـود  ، ] ١١ - ١٠: ن
  Ì  Ë      Ê  ÉL ] صـب علـى     ،] ٥٢: ھودفوعدهم املطـر واخل

كـذَّبوا   :أي M   2   1  0  /     .  -L :التخصيص يدل عليه
  )٢(.)) واملؤمنون صدقوا ومل يكذِّبوا ،الرسل

للعهد فيكون احلديث عن األقوام الذين جرى ) القرى ( الالم يف كلمة  ا إذا اعتربنا أنَّإن
 . ذكرهم فال عموم يف اآلية

 
 
 

                                 
 ). ٩/٢٨٨(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 .املصدر السابق  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٦٦ 

 :قال اآللوسي

 ] ٩٤:األعراف [ M  Â  ÁL : القرى املهلكة املدلول عليها بقولـه سـبحانه    :أي(( 
        لكنـها يف سـياق النفـي فتسـاوي      ؛والقرية وإنْ كانت مفردة ي،فالالم للعهد الذكر

  )١()).اجلمع 

املراد به   فإنَّ -اليت تقتضي العموم  -الالم للجنس  بأنَّ: على القول أنَّ: فتلخص من ذلك
ذكرهم  دهاملراد من ع الالم للعهد فإنَّ بأنَّ: خصوص أقوام جرى ذكرهم، أو على القول

يكون ذلك يف كل  ه ال ميكن أنْبة؛ فاملعىن على هذين القولني واحد، وأنمن األقوام املكذِّ
لقول قرية آمنت واتقت؛ ألجل القرينة الصارفة على القول األول؛ وألجل السياق على  ا

 . السياق يرد ذلك الثاين فإنَّ

 :قال اآللوسي

  )٢()).وتعقِّب ذلك بأنه غري ظاهر من السياق(( 

 :الترجيح

؛ اأراه راجح املراد من عموم أهل القرى خصوص أقوام جرى ذكرهم قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم . لصحة القرينة، ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري

جد يف احلس من عدم فتح بركات السموات التعارض بني ظاهر اآلية وبني ما ودفع توهم 
 .من أنفسهم؛ ولكن األخذ بعموم اآلية أوىل آمنوا واتقوا، وقد يكون لعلة واألرض ألقوامٍ

|    |    |   

 

                                 
 ). ٩/١٠(روح املعاين   )١(
 . املصدر السابق  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٦٧ 

 :اآلية الثانية

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *   +  M : قوله تعاىل

  .  -  ,L ]١٤٤: األعراف[ . 

 : قال ابن جزي

)) هو عموم لف هل يراد به اخلصوص، فإنّ مجيع الرسل قد شاركوه يف الرسالة، واخت
 )١()). اإلسراء ليلة> نا حممداً أنه كلم نبي: والصحيح ؟سل أم الم اهللا غريه من الركلَّ

  )٢(.خصوص أهل زمانك: واخلصوص املراد أي

اس بكال الدرجتني الرسالة والكالم باالصطفاء على النبل ذلك على العموم واملراد : وقيل
ذلك  فإنَّ >نا ذلك قد حصل له يف اجلنة، وخيرج نبي فإنَّ ×يف األرض؛ ليخرج آدم 
  )٣(.قد حصل له يف اإلسراء

وقد جاء يف  ×قد اصطفاه اهللا على العاملني فهو سيد ولد آدم  >النيب  إنَّ
 ،ورجل من اليهود ،من املسلمني استب رجلٌ(( : ه قالأن طالصحيحني عن أيب هريرة 

 :وديفقال اليه ،قسم بهي مٍسعلى العاملني يف قَ  > والذي اصطفى حممداً :فقال املسلم
فذهب  ،فرفع املسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي ،والذي اصطفى موسى على العاملني

ال تخيروين على  :فقال ،املسلمفأخربه الذي كان من أمره وأمر  >اليهودي إىل النيب 
فال  ،فإذا موسى باطش جبانب العرش ،فأكون أول من يفيق ،موسى فإنَّ الناس يصعقون

 )٤()). أو كان ممن استثىن اهللا ،أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي

                                 
 ). ٢٢١ص(التسهيل لعلوم التنويل   )١(
 ). ٤/٣٨٥(البحر احمليط   )٢(
 ).٢/٤٥٢(احملرر الوجيز   )٣(
واللفظ ) ٣٤٠٧(برقم ) ٢/٤٧٨( وفاة موسى، وذكره بعد: أحاديث األنبياء باب: أخرجه البخاري يف كتاب  )٤(

 . منشورات دار اآلفاق اجلديدة: طبعة) ٧/١٠٠( >من فضائل موسى : له، ومسلم يف كتاب الفضائل باب



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٦٨ 

ى النيب وكذلك < فعن عبداهللا بن عباس  ×ى عن تفضيله على يونس بن مت
سبه ون. ىتونس بن ممن ي ي خريإن: يقولَ أنْ بغي لعبدنما ي: (( قال >عن النيب  ب

   )١()).إىل أبيه 

"  #    M: ض قوله تعاىلعارِهي عن التفضيل بني األنبياء ال تهذه األحاديث يف الن إنَّ
0  /  .   -,       +  *  )  ('  &  %  $ L ]رة ] ٢٥٣: البق

M  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  zy  x  w  v   u  t : وقوله

  ¥  ¤L ] ٢(وقد أجاب العلماء عن هذه األحاديـث بعـدة أجوبـة    ]٥٥: اإلسراء( 
أحسما قاله  ابن حجر حيث قال -فيما أراه  -ها ن: 

وإنْ  ،أنْ أُعلم أنه أفضل اخللق كان قاله بعد ا إنْتواضع ذلك> إنما قال  :قال العلماء(( 
  )٣()). فال إشكال ؛كان قاله قبل علمه بذلك

 األنبيـاء واملرسـلني، وأنَّ   هو أفضلُ >النيب  العلة يف التطرق هلذه املسألة إلثبات أنَّ إنَّ
لدخولـه يف   >نـا  على نبي× األخذ بظاهر العموم يف اآلية يقتضي تفضيل موسى 

ة املطهرة، وإمجاع ملا تقرر يف القرآن الكرمي، والسن وهذا خمالفM & L : عموم قوله
   )٤(.األمة

 

 

                                 
M : إىل قوله M  ^    ]  \  [L : قول اهللا تعاىل: أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء باب  )١(

  n  mL) .٣٤١٣(برقم ) ٢/٤٨٠ .( 
، الشفا )١٦٠ص(، شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي )٦/٤٤٦(فتح الباري البن حجر : ينظر  )٢(

    ). ١/٢٢٦(بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض اليحصيب 
 ). ٦/٤٥٢(فتح الباري البن حجر   )٣(
  ). ١/٢٢٦(الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض اليحصيب  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٦٩ 

 : الترجيح

صـحيح؛   ؛ قولٌ×خصوص أهل زمانه  M & Lاملراد من عموم  بأنَّ: القول أنَّ
 واهللا أعلم. لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري

على سائر األنبيـاء   >دفع توهم التعارض بني ظاهر اآلية وبني ما جاء من تفضيل نبينا 
 .×، ومنهم موسى إ

|    |    |      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٧٠ 

  :اآلية الثالثة

M    9  8  7  6  5  4  3  2  1   0 : قوله تعـاىل 

  D   C   B  A@  ?  >  =  <  ;  :L ]راف : األع

١٤٥[ . 

 :عطيةقال ابن 

 ،واملراد به كل شيء ينفع يف معىن الشرع ،لفظه عموم M  6  5  4 L   :قوله( (
  )١()).مثله  M  :    9 L :وقوله وحيتاج إليه يف املصلحة

 .التنصيص على ذلكيف  )٢(وتبعه ابن جزي

 :قوالن للمفسرين قال املاوردي M  6  5  4 L: ويف قوله

 ،واحملظور ،واملباح ،واحلرام ،من احلالل :من كل شيٍء حيتاج إليه يف دينه :حدمهاأ(( 
 .الواجبوغري  ،والواجب

  )٣(.))والعرب  ،كَتب له التوراة فيها من كل شيء من احلكم :والثاين

بـه   العموم هنا مـراد  يكونَ وجب أنْاحلس، وت ه قرينةُاألخذ بالعموم يف اآلية تدفع إنَّ
وال شريعة  ،>حممد  اهللا مل يكتب له فيها شريعةَ خصوص ما حيتاجون إليه يف دينهم فإنَّ

M  l  k  j : و الغريهم من األنبياء عليهم السالم قـال تعـاىل   ،×عيسى 
n  m L ]٤٨: المائدة[. 

 
                                 

 ). ٢/٤٥٢( احملرر الوجيز   )١(
  ). ٢٢١ص(التسهيل لعلوم  التنزيل  )٢(
 ). ٢/٢٦٠(النكت والعيون   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٧١ 

 :قال الرازي

وقومه يف  ،بل املراد من كل ما حيتاج إليه موسى ؛فال شبهة فيه أنه ليس على العموم(( 
  )١(.))واملقابح  ،واحملاسن ،واحلرام ،دينهم من احلالل

 :الترجيح

صحيح؛ لصحة  املراد من العموم خصوص ما حيتاج إليه املكلفون قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
 واهللا أعلم. القرينة الصارفة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري

دفع : وقومه من أمر دينهم، وكذلك ×املعىن على ما حيتاج إليه موسى  قصر داللة
توهم  التعارض بني ظاهر اآلية وبني ماوجد يف احلس من عدم كتابة كل ما صح عليه 

 .شيء: إطالق لفظة

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .)١٤/١٩٣(مفاتيح الغيب   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٧٢ 

 :اآلية الرابعة

M  c  b      a  `  _   ̂ ]  \   [  Z  Y : قوله تعـاىل 

  h  g  f   edL ]١٥٢: األعراف.[ 

 :قال الطربي

هذا ملن مات ممن اختذ : قال -وساق بسنده -:  كان ابن جريج يقول يف ذلك(( 
، ومن فر منهم حني أمرهم موسى أنْ يقتل بعضهم ×العجل قبل أن يرجع موسى 

  )١()). بعضا

ا؛ كـر سـابقً  ا خصوص ما ذَ مراداً M Z L  :ابن جريج جيعل العموم يف قوله كأنَّ
 :ويكون الغضب والذلة  على هذا القول ما قاله ابن عطية قال

  )٢()). والذلة هو عذاب اآلخرة ،والغضب على هذا(( 

من اختذ العجل من بين إسرائيل قد تـاب اهللا   أنَّ: الذي جعل ابن جريج يقول ذا هو إنَّ
^  _  `  M  c  b    a : عليهم بقتلهم ألنفسهم حيث قـال سـبحانه  

  d  e     f  g  h      i   j k     l   m  n       o
      x  w  v   u  ts  r  q  pL ]فحصلت التوبة هلم، ومل  ]٥٤: البقرة

يبق مل تنله التوبة إالَّ منهم أحد أو من فَ×مات منهم قبل رجوع موسى من ،منـهم   ر
ة يف احلياة ، وذلَّا؛ فهؤالء من سيناهلم غضببقتل بعضهم بعض ×حني أمرهم موسى 

 هم الذين باشروا عبادة العجل  M \   [  Z Lاملراد بـ  أنَّ: الدنيا هذا إذا قلنا
  )٣(.هذه طريقة للمفسرين يف تفسري اآلية

                                 
 ). ١٣/١٣٤(جامع البيان   )١(
 ). ٢/٤٥٨(احملرر الوجيز   )٢(
 . دار إحياء التراث العريب) ١٥/٣٧٤(مفاتيح الغيب للرازي : ولإلطالع على الطريقة الثانية ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٧٣ 

ولكن الغضب والذلَّ اهللا ذكر أنَّ أنَّ: هذا القولشكل على يللذين  ما هي حاصلةٌة إن
 . -كما يقتضيه قول ابن جريج  -اختذوا العجل يف الدنيا ال يف اآلخرة 

ة قول ابن جريجا عن علَّقال الرازي جميب: 

أنَّ ذلك الغضب إنما حصل يف الدنيا ال يف اآلخرة، وتفسـري ذلـك   : واجلواب عنه(( 
 M d  c  b      a L :بقولهأنَّ اهللا تعاىل أمرهم بقتل أنفسهم، واملراد  :الغضب هو

  )١(.)) هو أنهم قد ضلُّوا فذلُّوا

يدل على اإلستقبال فكيف يكـون ذلـك    M ] L: السني يف قوله إنَّ: قيل فإنْ
 ة يف احلياة الدنيا؟ لَّالغضب والذِّ

 :قال الرازي

حني أخربه بافتتان قومه  ×أخرب اهللا تعاىل به موسى هذا الكالم حكاية عما (( 
واختاذهم العجل، فأخربه يف ذلك الوقت أنه سيناهلم غضب من رم وذلة يف احلياة الدنيا، 

فصح هذا التأويل من هذا  ؛فكان هذا الكالم سابقاً على وقوعهم يف القتل ويف الذلة
  )٢(.)) االعتبار

ريج ال الرواية اليت ذكرها ابن ج ألنَّ )٣(كما قال الطربي؛ قول ابن جريج هذا له وجه إنَّ
وهي بالشك  )٤(رف عنه رواية اإلسرائيلياته ممن عتكون من اإلسرائيليات؛ ألن تبعد أنْ

ال تخصص العموم يف القرآن الكرمي؛ ألنصات اليت ذكرها األصوليون ها ليست من املخص
 . للعموم

 

                                 
 ). ١٥/١٢(مفاتيح الغيب   )١(
 . املصدر  السابق  )٢(
 ). ١٣/١٣٤(جامع البيان   )٣(
 ). ٨٧ص(االسرائيليات يف كتب التفسري واحلديث للذهيب   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٧٤ 

 : قال الطربي

وليس ألحد أن جيعل خربا جاء الكتاب بعمومه، يف خاص مما عمه الظاهر، بغري برهان (( 
M   Z  Y: وال نعلم خربا جاء بوجوب نقل ظـاهر قولـه   ،أو عقل ،من حجة خرب

`  _  ^  ]  \   [ L وال من العقل عليـه    ،، إىل باطن خاص
  )١(.)) هدليل، فيجب إحالة ظاهره إىل باطن

 :الترجيح

، أو ×املراد من العموم  يف اآلية خصوص من مات قبل رجوع موسى بأنَّ: القول أنَّ
بأنْ ×منهم حني أمرهم موسى  خصوص من فر مرجوح؛  ا قولٌيقتل بعضهم بعض

وال  )٢(العموم يبقى على عمومه حىت يأيت ما خيصصه، لعدم وجود القرينة املوجبة؛ وألنَّ
 واهللا أعلم. خمصص للعموم هنا

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 ). ١٣/١٣٤(جامع البيان   )١(
 ).٢/١٦٦(قواعد الترجيح للحريب   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٧٥ 

 :اآلية اخلامسة

M   =  <    ;  :  98  7  6   5 : قولــه تعــاىل

  B  A  @  ?  >L ]١٥٦: األعراف[. 

 : قال الطربي

ورمحيت وسعت املؤمنني يب من : خمرجه عام، ومعناه خاص، واملراد به: فقال بعضهم(( 
 د١(.)) >أمة حمم( 

 :قال الرازي

 به أريد الذي العام من M8  7  6   5 L : قوله أصحابنا وقال(( 

 )٢(.)) ]٢٣: النمل[ M  (  '  &  %L : كقوله اخلاص،

  )٣(.وتبعه ابن عادل احلنبلي على ذلك

: أي M5 L : املصدر املضاف يف قولـه : األوىل: العموم يف اآلية من جهتني إنَّ

محة مجيع أفراد الروصورها من توبة، وريف قولـه : والثانية... قٍز: M  8  7 L أي :
 ... تقع الرمحة على مجيع األشياء فتعم الثقلني، واجلمادات، واحليوانات

 :تأويالت ثالثة فيها: (( قال املاوردي

 أمة من يب املؤمنني وسعت ورمحيت: ذلك تأويل خاص، ومعناها عام خمرجها أنَّ :أحدها

 .عباس ابن قاله اآلية  M <    ;  : L :تعاىل لقوله  > حممد

                                 
 ). ١٣/١٥٦(جامع البيان   )١(
 ). ١٥/١٩(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ٩/٣٣٨(اللباب يف علوم الكتاب   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٧٦ 

 وسعت ورمحيت: ذلك وتأويل اآلخرة، يف واخلصوص ،الدنيا يف العموم على أنها :والثاين
 . وقتادة احلسن، قاله خاصة، اتقوا للذين هي اآلخرة ويف والفاجر، الرب الدنيا يف

  )١(.)) زيد ابن قاله العموم، على وهي التوبة، أنها :والثالث

ظـر إىل أحـد   سبب اختالفهم هو يف الن اظر يف اختالف املفسرين السابق يرى  أنَّالن إنَّ
ني السابقنيالعموم :عن النظر يف العموم يف قوله تعـاىل  فنرى القول األول والثاين ناتج:               

M  8  7 Lَّوأن ، عـن النظـر يف العمـوم يف قولـه تعـاىل      القول الثالث ناتج :                                                                      
 M5 L . 

نظر إىل خصوص اآلخرة فقط، : ففي القول األول: من القول الثاين القول األول قريب إنَّ
ول يف نظره باعتبار اآلخـرة  ر باعتبار الدنيا واآلخرة فماثل القول األظَن: ويف القول الثاين

 بأنَّ: اآلية على اخلصوص، وانفرد عن القول األول يف نظره باعتبار الدنيا وقال بأنَّ: وقال
عادل احلنبلي القـول الثـاين    اآلية على هذا للعموم، ولدقة هذا امللحظ، وقربه جعل ابن

ه مراد به اخلصوص حيث قالكاألول بأن: 

                  :هنا لقوله باملؤمنني خمتصةٌ فهي اآلخرة يف وأما الكُلَّ، تعم الدنيا يف رمحته أنَّ: أي(( 
M <    ;  : L  كقوله اخلاص به أريد الذي العام من وهذا:                                                   

 M  (  '  &  %L ]٢()). ]٢٣: النمل(    
 :األصفهاينقال الراغب 

باملؤمنني؛ وعلى  املؤمنني والكافرين، ويف اآلخرة خيتص إحسانه يف الدنيا يعم وذلك أنَّ(( 
ها يف ا أنتنبيهM<    ;  :  98  7  6   5 L  : هذا قال

٣()).ة باملؤمنني الدنيا عامة للمؤمنني والكافرين، ويف اآلخرة خمتص( 

                                 
 ). ٢/٢٦٧(النكت والعيون   )١(
 ).٩/٣٣٨(علوم الكتاب اللباب يف   )٢(
 ). ٣٤٨ص(مفردات ألفاظ القرآن   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٧٧ 

 :الترجيح

 به خصوص املؤمنني يف اآلخرة قولٌ مرادM  8  7 L : العموم يف قوله بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم. صحيح؛ لصحة القرينة، ولعدم املعارض 

 :أثره يف التفسري

 .يف اآلية طقصر داللة املعىن على املؤمنني يف اآلخرة، وهو توجيه لقول ابن عباس 

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٧٨ 

 :اآلية السادسة
!  "  #   $  %  &  ')  (  *   +  ,  -  M : قوله تعاىل

  @  ?  >=  <  ;           :  9  87   6  5  4  3  2  1  0  /  .

  AL ]١٧٩: األعراف[. 
 :قال ابن عاشور

 على عملها عنهم نفي املضار، أكرب ودفع املنافع أفضل جلب يف يستعملوها مل فلما(( 
 به أريد عام فهذا النكرة، مثل يعم، النفي حيز يف الفعل ألنَّ ؛للمبالغة العموم وجه

 بتشبيه إستعارة فالنفي هذا، غري من يعلمون مبا االعتداد لعدم للمبالغة ؛اخلصوص
 )١()). كله باملعدوم املوجود بعض
لقد بيد ن ابن عاشور اخلصوص املراد، والقرينة الصارفة هلذا العموم، وخصيصة أخرى تفر

 . بيان الغرض البالغي هلذا املعىن اازي: ا وهي
 :قال ابن جزي 

  )٢(.)) الدين يف ينفع عما نفيها املعىن وإنما مجلة، والبصر السمع نفي املعىن ليس(( 
الكفار املعرضني يعقلون أمر الدنيا قال  القرينة الصارفة هلذا العموم قرينة صحيحة فإنَّ إنَّ

 . ]٧: الروم[ M        7  6     5  4  3    2  1  0  /  .L : تعاىل
 :أثره يف التفسري

أثر بالغي ملا كان االنتفاع من هذه اجلوارح هو جوهر وجودها، وأعظم االنتفـاع هـو   
ه ال وجودهلا وال االنتفاع يف الدين كان عدم انتفاع هؤالء الكفار جبوارحهم يف الدين كأن

 . نفع فيها، فهي استعارة بتشبيه بعض املوجود باملعدوم كله كما قال ابن عاشور
|    |    |   

                                 
 ). ٩/١٨٤(التحرير والتنوير   )١(
 ).٢٣٢ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٧٩  ٤٧٩ 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ﴾ سورة األنفال ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٨٠  ٤٨٠ 

 :األوىلاآلية 

¥  ¦   § ̈   ©      M   °  ¯®  ¬  «  ª : قوله تعاىل

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±L ]٣٩: األنفال[. 

 :قال ابن عطية األندلسي

 يقبل ال فيمن اخلصوص ا يريد عنده فاآلية ،شرك يكون ال حىت املعىن :قال ومن(( 
 )١()). العرب مشركي يف وهي :سالم ابن قال ،جزية منه

ا هنا يف كل مشرك، ويف كل مكان هذا ما يقتضيه األمر بقتال املشركني جاء عام إنَّ
قبل ظاهر العموم يف اآلية؛ لكن هذا العموم غري مراد ظاهره؛ بل مراد به خصوص من ال ت

ما جاء عن الرسول : مشركو العرب، والقرينة الصارفة هلذا العموم هي: منه اجلزية وهم
عطوا اجلزية، ومن قتاله ملشركي العرب، وعدم قبول اب إذا أَمن إقراره ألهل الكت >

قبل منه املراد من األمر بعموم قتال املشركني خصوص من ال ت اجلزية منهم مايدل على أنَّ
 . اجلزية

M    v  u   t  s     : ا دعوى نسخ هذه اآلية لآلية قبلهاهذه اآلية حمكمة، أم إنَّ
   ~  }  |  {  z  y   x  w  ¡  �   £ ¢L ] ال : األنف

٣٨ [ فدعوى ال تقال الدكتور مصطفى زيد عن ذلك. حص: 

علـى   من املنطق، كما أا ال تستند إىل أثرٍ دعوى النسخ هنا ال تقوم على أساسٍ إنَّ(( 
  )٢()).اإلطالق 

 

                                 
 ). ٢/٥٢٨(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٢/٢٦٤(مصطفى زيد . النسخ يف  القرآن د  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٨١  ٤٨١ 

والقول فيها كالقول  )١(ا،تكلمت عنها سابقً من موضوع آية موضوع هذه اآلية قريب إنَّ
واهللا  . ها من العام املخصوص ال من العام املراد به اخلصوصأن: يف تلك اآلية، وخالصته

 أعلم

|    |    |         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٣٧٧ص: (ينظر  )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٨٢  ٤٨٢ 

 :اآلية الثانية

 .]٤١: األنفال[ M    &  %  $  #  "L: قوله تعاىل

 :جزيقال ابن 

  )١()). لفظه عام يراد به اخلصوص(( 

ا اخلصوص املراد فهوأم :لَسب واملتاع  ح،الناضقاب، واألرض، وكذلك القتيل، والر
، فهذه األشياء ليست وما ال يؤكل حلمه من احليوان ويصح متلكه ،والنساء ،واألطفال

 )٢(.مرادة من العموم

غنمه املسلمون من املشركني، فيدخل يف ذلك  مل كل شيٍءشظاهر العموم يف اآلية ي إنَّ
بني النصوص، وهذه قرينة صارفة هلذا العموم  ظاهرٍ وقع يف تعارضٍا، وهذا يكر سابقًما ذُ

 . إىل إرادة اخلصوص على هذا القول

 : قال ابن جزي 

ـ : ألنَّ األموال اليت تؤخذ من الكفار منها ما خيمس((  د وهو ما أُخذ على وجه الغلبة بع
بل يكون مجيعه ملن أخذه، وهو ما أخذه من كـان بـبالد    ؛ما ال خيمس: القتال، ومنها

ما يكون مجيعـه لإلمـام   : احلرب من غري إجياف، وما طرحه العدو خوف الغرق، ومنها
وهي الفيء الذي مل يوجف عليـه   ،يأخذ منه حاجته، ويصرف سائره يف مصاحل املسلمني

 )٣()). وال ركاب ،خبيلٍ

 
 

                                 
 ). ٢٤٢ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
: ، وهذه األشياء وقع يف بعضها خالف، وللعلماء يف بعضها تفصيل لإلستزادة ينظر)٢/٥٢٩(احملرر الوجيز   )٢(

 ). ١٠/٩(اجلامع ألحكام القرآن 
 ). ٢٤٢ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٨٣  ٤٨٣ 

 :القرطيبقال 

ليس على عمومه، وأنه  M    &  %  $  #  "L: قوله مل خيتلف العلماء أنَّ ((
 )١()). يدخله اخلصوص

  :لترجيحا

؛ لعـدم وجـود القرينـة     العموم يف اآلية مراد به اخلصوص قول مرجوح بأنَّ: القول إنَّ
الصارفة؛ ألنه ال تما ذُ فإنَّ )٢(ارض بني العام واخلاص،عكر يخص به العموم، فـالقول  ص

 واهللا أعلم  . من العام املخصوص ال من العام املراد به اخلصوص

|    |    |     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ). ١٠/٩(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 ).٤٣١ص(حممد اجليزاين .معامل أصول الفقه د: ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٨٤  ٤٨٤ 

 :اآلية الثالثة

¨  ©  M   ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª : قوله تعاىل

  ¶  µ  ´L ]٦٠: األنفال[ . 

 :قال  الطربي

أال ( : قد بين أنَّ ذلك مراد به اخلصوص بقولـه  >فإنَّ رسول اهللا : فإنْ قال قائل(( 
  )١()).؟ )  إنَّ القُوةَ الرمي

ما جـاء  : الرمي، والقرينة الصارفة هلذا العموم هي: اخلصوص املراد من عموم القوة: أي
وهو على  >مسعت رسول اهللا : ه مسع عقبة بن عامر يقولأن يفَامة بن شمعن أيب علي ثُ

القوة  القوة الرمي، أال إنَّ أال إنَّ  M  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L : املنرب يقول
  )٢()).الرمي، أال إن القوة الرمي 

فافتقد بـذلك   )٣(-كما مر معنا  –كرة يف سياق اإلثبات ليست من ألفاظ العموم الن إنَّ
 .شرط من شروط اعتبار العام املراد به اخلصوص

ما يصدق عليه لفظ القوة فهو املراد من  لُّفكُ) املطلق ( آلية هو عموم بديل العموم يف ا إنَّ
فالرمي قوة، والسيف قوة، والرمح قوة، وما يف معناها يف وقتنا احلاضر مـن أدوات  : اآلية

ها يصدق عليها لفظ القوة، وهـي  فهذه كلُّ... كالطائرات، والسفن، والدبابات: احلرب
 . املراد من اآلية

 
 

                                 
 ). ١٤/٣٧(جامع البيان   )١(
دار اآلفاق ) ٦/٥٢(فضل الرمي واحلث عليه، وذم من علمه مث نسيه : اإلمارة باب: أخرجه مسلم يف كتاب  )٢(

 . اجلديدة
 ). ٢٤٤ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري      

  ٤٨٥  ٤٨٥ 

 :الطربيقال 

إنَّ اخلرب، وإنْ كان قد جاء بذلك، فليس يف اخلرب ما يدلّ على أنه مراد ـا الرمـي   (( 
: ألنه إمنا قيل يف اخلرب ؛خاصة، دون سائر معاين القوة عليهم، فإنَّ الرمي أحد معاين القوة

ـ  ،السـيف  :، ومن القوة أيضا) دون غريها( : ، ومل يقل)أال إن القوة الرمي(   ،رمحوال
أو أبلغ مـن الرمـي    ،واحلربة، وكلُّ ما كان معونة على قتال املشركني، كمعونة الرمي

 )١(.)) ويف النكاية منهم ،فيهم

 :الترجيح

مرجوح؛ الفتقاده شـرط مـن    املراد من عموم القوة خصوص الرمي قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
من صيغ العموم، والنكرة  كون اللفظ: شروط اعتبار العام املراد به اخلصوص، وهو شرط
 واهللا أعلم . يف سياق اإلثبات يف اآلية ليست من صيغ العموم

|    |    |   

                                 
 ). ١٤/٣٧(جامع البيان   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٨٦  ٤٨٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ﴾ سورة التوبة ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٨٧  ٤٨٧ 

   :اآلية األوىل

 .]٨٠: ٢٤: التوبة[ M  l  k   j  i  hL : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية األندلسي

  )١()). عموم لفظ يراد به اخلصوص فيمن يواىف على فسقه(( 

 : وقال

  )٢()). لفظ عموم يراد به اخلصوص فيمن يوايف على كفره ((

من سبق يف علم اهللا  أنَّ: وخالصته )٣(معنامها،لقد سبق احلديث عن هذه اآليتني وما يف 
ذه الصفة، أن ه يهتدي ال يدخل بالضرورة يف عموم املنفي عنهم اهلداية؛ لعدم اتصافه

 واهللا أعلم . فحمل اآلية على حقيقتها أوىل من محلها على ااز

|    |    |   

 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
  ).٣/١٨(احملرر الوجيز  )١(
 ). ٣/٦٥(احملرر الوجيز   )٢(
 ). ٣٨٠ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٨٨  ٤٨٨ 

   :اآلية الثانية

 .]٣٠: التوبة[ M  o  n   m  l  kL : قوله تعاىل

 :قال القرطيب

، ليس كل اليهود قـالوا ذلـك   هذا لفظ خرج على العموم ومعناه اخلصوص ألنَّ(( 
  )١()).ومل يقل ذلك كل الناس  M  Ë  Ê  É  ÈL : وهذا مثل قوله تعاىل

يكون هذا القول قول مجيع اليهود، وهذا غري مراد من  أنْ: العموم يف اآلية يقتضي إنَّ
العموم قطعذا؛ ألن هم مل ا؛ لقرينة العقل فمن كان قبل عزير من اليهود مل يقولوا

من  دفكان ال ب )٢(ذلك من دينهم؛ يدركوه؛ ولقرينة احلس فمن جاء بعده مل يشتهر أنَّ
 .صرف ظاهر هذا العموم إىل إرادة اخلصوص

 :ملاورديقال ا

 :واختلف فيمن قال ذلك على ثالثة أقاويل(( 

 .أنَّ ذلك كان قول مجيعهم، وهو مروي عن ابن عباس: أحدها

 .أنه قول طائفة من سلفهم: والثاين

 .>أنه قول مجاعة ممن كانوا على عهد رسول اهللا : والثالث
 :واختلف فيهم على قولني

 .وابن جريج ،يد بن عمريأنه فنحاص وحده، ذكر ذلك عب: أحدمها
 ،وشاس بن قيس ،ونعمان بن أيب أوىف ،سالم ابن مشكم :أنهم مجاعة وهم: والثاين

  )٣(.))ومالك بن الصيف، وهذا مروي عن ابن عباس 

                                 
 ). ١٠/١٧٢(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 ). ٣/٢٣(احملرر الوجيز البن عطية : ينظر. مل يبق يهودي يقوهلا بل انقرضوا: قال النقاش  )٢(
 ). ٢/٣٥٢(النكت والعيون   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٨٩  ٤٨٩ 

ه قول مجيع اليهود، وهذا ترده قرينة العقل، واحلس كما سبق أن: القول األول يقتضي إنَّ
 :بقولهبيانه ولقد وجهه الرازي 

لعل هذا املذهب كان فاشياً فيهم مث انقطع، فحكى اهللا ذلك عنهم، وال عربة بإنكار (( 
  )١()). اليهود ذلك، فإنَّ حكاية اهللا عنهم أصدق

أما القول الثاين، والثالث فإنه قطعراد به مجيع اليهود؛ بل بعضهم قال الرازيا ال ي: 
املذهب بعض اليهود إال أنَّ اهللا نسب ذلك القول فالقائلون ذا  ،وعلى هذين القولني(( 

  )٢()). إىل اليهود بناًء على عادة العرب يف إيقاع اسم اجلماعة على الواحد
كبار اليهود، : قائلي هذه املقالة هم ما سبق ذكره من أقوال املفسرين يتضح أنَّ إنَّ

خصوصهم، فهو جماز مرسل  وسرام؛ وهلذا جاز يف اللغة التعبري عنهم بالعموم مع إرادة
 .عالقة الكل باجلزء: عالقته

 :قال ابن عطية
وأقوال  ،ألجل نباهة القائل فيهم ؛إذا قاهلا واحد فيتوجه أنْ يلزم اجلماعةَ شنعةُ املقالة(( 

 )٣()). هاهِفمن هنا صح أن تقولَ اجلماعةُ قول نبِي ،النبهاء أبداً مشهورةٌ يف الناس يحتج ا
 :الترجيح

صحيح؛ لصحة القرينة؛  املراد من العموم اخلصوص يف هذه اآلية قولٌ بأنَّ: إن القول
 واهللا أعلم. ولعدم املعارض

 :أثره يف  التفسري
بالغي تقدم بيانه أعاله أثر. 

|    |    |    

 
                                 

 ). ١٦/٢٨(مفاتيح الغيب   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 ).٣/٢٣(احملرر الوجيز البن عطية   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٩٠  ٤٩٠ 

  :اآلية الثالثة

M  Z  Y  X     W  V  U  T  S  R : قوله تعاىل

  ]  \  [L ]٣٤: التوبة[ . 

 :قال الطربي

 )١()). هي خاصة من املسلمني فيمن مل يؤد زكاة ماله منهم(( 

علـى  ) الـذين  ( على اختالفهم يف االسم املوصول  لقد اختلفت تأويالت املفسرين بناًء
 :ثالث احتماالت قال الرازي

                                           : ألنه حيتمل أنْ يكـون املـراد بقولـه   : احتماالت ثالثة MR L : يف قوله(( 

 MR L   أولئك األحبار والرهبان، وحيتمل أنْ يكون املراد كالماً مبتدأً على مـا
املراد منه مانعو الزكاة من املسلمني، وحيتمل أنْ يكون املراد منه كل من كنز  :قال بعضهم

أو كـان مـن    ،سواٌء كان من األحبار والرهبـان  :ومل خيرج منه احلقوق الواجبة ،ملالا
  )٢()).املسلمني 

 :هذه االحتماالت الثالث هي أقوال املفسرين يف نزول اآلية قال ابن اجلوزي إنَّ

 : اختلفوا فيمن نزلت على ثالثة أقوال(( 

 .أبو ذر، والضحاك :قاله أنها نزلت عامة يف أهل الكتاب واملسلمني،: أحدها

 .معاوية بن أيب سفيان :أنها خاصة يف أهل الكتاب، قاله: والثاين

  )٣(.))ابن عباس، والسدي  :أنها يف املسلمني، قاله: والثالث

                                 
 ). ١٤/٢١٦(جامع البيان   )١(
 ). ١٦/٣٥(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ٣/٢٩١(زاد املسري   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٩١  ٤٩١ 

 اآلية يف املسلمني، فإذا كان ذلك كذلك؛ فإنَّ أنَّ: قول الطربي السابق على تقدير إنَّ
ظاهر العموم يف اآلية غري مراد به مجيع املسلمني؛ بل مراد به خصوص من مل يؤد زكاة 

  )١(.ماله منهم، وهو قول مجهور الصحابة

 :قال الطربي

كلُّ شيٍء جمموع بعضـه  : ألنَّ الكَنز يف كالم العرب ؛ذلك على اخلصوص: وإنما قلنا(( 
وإذا كان ذلك معىن الكنز عندهم،  -...أو على ظهرها ،على بعضٍ، يف بطن األرض كان

والذين جيمعـون  : معناه   MU  T  S  R L  :وكان قوله
وال ينفقوا يف سبيل اهللا، وهو عام يف التالوة، ومل يكن  ،الذهب والفضة بعضها إىل بعض

  ه إىل بعض  اسـتحقة الذي إذا مجع بعضيف اآلية بيانُ كم ذلك القدر من الذهب والفض
لوقْف الرسول عليه، وذلك كما بينا  ؛كان معلوما أنَّ خصوص ذلك إمنا أُدرك -د الوعي

ه املال الذي مل يحق اهللا منه من الزكاة دون غريهؤمن أن ٢()). د( 

رين بالعذاب األليم ين للذهب والفضة، املبشاملراد من عموم املسلمني املكنزِ بأنَّ: القول إنَّ
صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم املعارض،  زكاته منهم؛ قولٌ خصوص من مل يؤد

صر داللة اآلية على هذا االحتمال؛ بل هي عامة يف املسلمني ويف غريهم، قْولكن ال ت
ريد ا املسلمون فهي على اخلصوص منهم، وإن أريد ا غريهم فهي على ولكن إن أُ

  )٣(.)) خاصة وعامةٌهي : (( طالعموم؛ وهلذا قال ابن عباس 

 :قال الطربي

املسلمني فيمن مل يؤد زكاة ماله منهم،  يفهي خاصة  :هي خاصة وعامة: يعين بقوله ((
 )٤(.)) ألنهم كفار ال تقْبل منهم نفقام إن أنفقوا ؛وعامةٌ يف أهل الكتاب

                                 
  ).٣/٢٩١(زاد املسري  )١(
 التركي : حتقيق) ١١/٤٣٣(جامع البيان   )٢(
 التركي: حتقيق) ١١/٤٣٢(جامع البيان   )٣(
 . املصدر السابق  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٩٢  ٤٩٢ 

 :-بعد ذكره لإلحتماالت السابقة يف اآلية  -قال الرازي 

 )١()). اللفظ حمتملٌ لكل واحد من هذه الوجوه الثالثة فال شك أنَّ(( 

|    |    |     

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).١٦/٣٥(مفاتيح الغيب   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٩٣  ٤٩٣ 

 :اآلية الرابعة

M  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹ : قوله تعاىل

  Í  Ì    Ë   Ê  É   È  ÇÆ  Å   Ä          Ã  Â  Á  ÀL ] التوبة :
٧٩ .[ 

 :قال ابن عطية

))       M » L     واملراد به اخلصوص فيمن تصدق  ،يف كل متصدقلفظة عموم
 )١()). بكثري

  )٢(.ووافقه ابن جزي

ق بالقليل إذ يشملهم عموم ق بالكثري، ومن تصدظاهر العموم يف اآلية يشمل من تصد إنَّ
كر بعده من قوله ما ذُ –على هذا القول  –ه عن ظاهره هذا العموم يصرفُ اللفظة؛ ولكن

ــاىل ــيمن تصــد إذْ   M  Ä          Ã  Â  Á  ÀL: تع ــذا ف ــل                  ه ق بالقلي

لَّ على ذلك قولُه عطفًا علـى  : (( عطية قال ابندM » L M   Á  À

Â L       ولو كانM Â  Á  À L  قد دخلوا يفM » L ملا 

M  n  m : ، وهذا قول أيب علي الفارسي يف قوله تعـاىل ساغ عطف الشيء على نفسه
  t   s  r  q  p  oL .(()٣(  

 
 
 

                                 
 ). ٣/٦٣(احملرر الوجيز   )١(
 ).٢٥٩ص(التسهيل لعلوم  التنزيل   )٢(
 ).٣/٦٣(احملرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٩٤  ٤٩٤ 

الشيء على نفسه؛ لغـرض   يف اللغة العربية عطف هذه القرينة غري صحيحة إذ جائز إنَّ
 :قال ابن عطية )١(بالغي

هذا مـع جتـوز العـرب يف     ،ألنَّ التكرار لقصد التشريف يسوغ ؛ويف هذا كله نظر(( 
  )٢()). كالمها

  :الترجيح

خصوص من تصدق بالكثري قـول   M » Lاملراد من عموم  بأنَّ: القول أنَّ
 واهللا أعلم . مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الصارفة

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ١٩٧ص(اإليضاح للقزويين : ينظر  )١(
 ). ٣/٦٣(احملرر الوجيز   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٩٥  ٤٩٥ 

   :اآلية اخلامسة

M  s  r  q  p  o      n   m  l  k  j  i  h : قوله تعاىل

  x  w  v  utL ]٩٧: التوبة[ . 

 :قال ابن عطية

))    Mh L ٌ١()). ألفيمن استثناه اهللا  :ومعناها اخلصوص ،لفظةٌ عامة( 

صف بذلك؛ ولكن هذا غري مراد؛ بل مراد به ظاهر العموم يف اآلية يشمل مجيع من و إنَّ
 :عادل احلنبلي قال ابن )٢(خصوص طائفة منهم؛ لقرينة السياق،

أنْ ينصـرف إىل املعهـود    :اجلمع احمللى باأللف والالَّم األصل فيه: قال بعض العلماء(( 
إذا ثبت : قالوا... للضرورة ؛فإنْ مل يوجد املعهود السابق، حمل على االستغراق ،السابق

مجع معينون من منافقي األعراب، كانوا يوالـون   :املراد منه Mh L : هذا فقوله
  )٣(.))منافقي املدينة، فانصرف هذا اللَّفْظُ إليهم 

 :والنفاق الذي  فيهم يقول املاورديويف معىن الكفر 

لقلَّة تالوم  ؛يكون الكفر والنفاق فيهم أكثر منه يف غريهم أنْ: أحدمها :فيه وجهان(( 
 .ومساعهم السنن ،القرآن

وأغلظَ  ،ألنهم أجفى طَباعاً ؛أنَّ الكفر والنفاق فيهم أشد وأغلظَ منه يف غريهم: الثاين
  )٤(.))قلوباً 

 

                                 
 ). ٣/٧٣(احملرر الوجيز   )١(
 ). ١٦/١٢٦(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ١٠/١٧٩(اللباب يف علوم الكتاب   )٣(
 ). ٢/٣٩٣(النكت والعيون   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٩٦  ٤٩٦ 

 :الغالب فيهم الكفر والنفاق قال ابن اجلوزي أنَّ: العموم معناه نَّأ: وقد قيل

 )١()).األعم يف العرب هذا  أنَّ: املراد باآلية: و قيل(( 

 :الترجيح

صحيح؛ لصـحة   خصوص منافقيهم قولٌ Mh L املراد من عموم  بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم . القرينة الصارفة؛ ولعدم املعارض

 :التفسريأثره يف 

دفع توهم التعارض بني ظاهر اآلية وبني ماوجد يف احلس من إميان كـثري منـهم بـاهللا    
 .، وقصر داللة املعىن على املنافقني منهمغورسوله 

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 ). ٣/٣٣١(زاد املسري   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٩٧  ٤٩٧ 

   :اآلية السادسة

M  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j : قوله تعاىل

  {  z  y  xwL ]١٠٣: التوبة.[ 

 :قال ابن عطية األندلسي

M  k  j  :فقوله على هذا ،الزكاة املفروضة :املراد ذه :وقالت مجاعةٌ من الفقهاء(( 
l L يراد به اخلصوص إذ خيرج من األمـوال   ،ضمريه جلميع الناس وهو عموم

 M l Lوالضمري الذي يف  ،وحنوه ،والرباع ،كالثِّياب :األنواع اليت ال زكاةَ فيها
  )١()). وسواهم ،أيضا كذلك عموم يراد به خصوص إذ يخرج منه العبيد

 م عنه علماُءالناس، والعموم األول تكلَّ األموال، وعموم عموم: يف هذه اآلية عمومني إنَّ
جنس  معد، أو يرفَ درفَ كلَّ معهل ي) اجلمع املضاف جلمع : ( األصول حتت مسألة
 (٢)املضاف دون أفراده؟ 

يظهر أثر قال باألول هذا اخلالف يف تفسري اآلية، فمن : 

 . من أنواع املال، وهو قول اجلمهور الزكاة جتب يف كل نوعٍ بأنَّ: قال

 : ومن قال بالثاين

 .  واحد فقط من أنواع املال الزكاة جتب يف نوعٍ بأنَّ: قال

 
 

                                 
 ). ٣/٧٨(احملرر الوجيز   )١(
، البحر احمليط للزركشي )٢/٢٩٧(، اإلحكام لآلمدي )١/٣١٦(إرشاد الفحول للشوكاين : للتوسع ينظر )٢(

  ). ٣/٢٥٦(، شرح الكوكب املنري البن النجار )٢/٣٢٩(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٩٨  ٤٩٨ 

ظاهر العموم يف اآلية  قول ابن عطية السابق على قول اجلمهور يف املسألة؛ وعليه فإنَّ إنَّ
غري مراد؛ بل املراد من  )١(الزكاة جتب يف مجيع األموال، وهذا باتفاق املسلمني أنَّ: يقتضي

 . الذي جتب فيه الزكاة )٢( عموم املال خصوص املال الزكوي

وقد مر  M l L: ة استفاده من ضمري اجلمع يف قولهابن عطي فإنَّ: أما العموم الثاين
القول بالعام املراد به اخلاص ال يصح؛   الضمري ليس من صيغ العموم؛ وعليه فإنَّ أنَّ )٣(معنا

 . ا من شروطهالفتقاده شرطً

 :الترجيح

صـحيح؛ لصـحة    املراد من عموم األموال  خصوص املال الزكوي قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
 واهللا أعلم . القرينة الصارفة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري

 .قصر داللة احلكم على املال الزكوي

|    |    |    

 
 
 
 
 
 

 

                                 
 ). ١/٢٢(بداية اتهد البن رشد : ينظر  )١(
 ). ٣/١٣٨(اية السول لإلسنوي   )٢(
 ). ٢٤٣ص(ينظر   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٤٩٩  ٤٩٩ 

   :اآلية السابعة

ــاىل ــه تع «  ¼   ½¾   ¿  Mº  ¹    Ä  Ã  Â  Á  À : قول

  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  ÅL 
 .]١٢٢: التوبة[

 :ابن عاشورقال 

 M  È  Ç  Æ Lفضمري ، هملوما كان املؤمنون لينفروا ذلك النفْر ك :أي ((
على قوله جيوز أنْ يعود:   M » L  ليتفقه منـهم   :واملراد ،ليتفقه املؤمنون :أي

M Â  Á  À  ¿      Ä  Ã: الطائفة اليت مل تنفر، كما اقتضاه قولـه  :وهي ،طائفة
Å L فهو عام ١()). به اخلصوص مراد(  

النـافرين،  : مجيع املؤمنني معيM  Æ L : ظاهر عموم مرجع الضمري يف قوله إنَّ

M   ¼  »  º  ¹ : وغري النافرين، وهذا العموم غري  مراد؛ لقولـه تعـاىل  
¾½ L  َّاملراد من عموم مرجع الضمري فإذا كان ذلك كذلك؛ فإن :الطائفة  خصوص

 . -هذا على قول ابن عاشور السابق  -اليت مل تنفر فهي املأمورة بالتفقه 

 :لقد اختلف املفسرون يف املراد بالنفري يف اآلية على قولني

 :قال ابن اجلوزي

أنه النفري : والثاين، وهذا املعىن مروي عن ابن عباس... أنه النفري إىل العدو: أحدمها (( 
  )٢()). هذا قول احلسن ...>إىل رسول اهللا 

                                 
 ). ١١/٦٠(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٣/٣٥١(زاد املسري   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٠٠  ٥٠٠ 

 :مث قال

أو  ،خرج إىل غزاة إنْ> يكون نفري هذه الطائفة مع رسول اهللا  :فعلى القول األول(( 
  )١(.))القتباس العلم  ؛يكون نفري الطائفة إىل رسول اهللا :وعلى القول الثاين ،مع سراياه

ـ  أنَّ: فإذا قلنا )٢( ،وصحبته >مبشاهدة رسول اهللا فقه ال يكون إال الت إنَّ افرة الطائفة الن
للجهاد هي مر الضمري يف قولهفس:   M  Æ L ْكانت قد نفرت مع رسول اهللا  فإن

< فكيف يكون تفقهها ؟  كانت قد نفرت مع غريه للجهاد  ا إنْفال إشكال، أم 

 :قال ابن عطية

 ،ملا يرون من نصرة اهللا لدينه :يشبه أن يكون التفَقُّه يف الغزو يف السرايا :وقالت فرقةٌ(( 
وعلمهم بذلك صحة دين  ،وإظهاره العدد القليل من املؤمنني على الكثري من الكافرين

 )٣()). ومكانته يف اهللا تعاىل ،اإلسالم

مرجع الضمري يف قوله تعاىل أنَّ: ا إذا قلناأم: M  Æ L عل عائدالنـافرة   ى الطائفة
 )٤(.>القاعدون معه : املراد م لطلب العلم؛ فإنَّ >إىل رسول اهللا 

ينفر  أنْ مرجع الضمري على كال القولني ال يرجع إىل املؤمنني مجيعهم؛ لنهي اآلية أوالً إنَّ
إما إىل اجلهاد، وإما لطلب : ا؛ بل مرجع الضمري يكون إىل الطائفة النافرةاملؤمنون مجيع

ا بعض املؤمننيالعلم، وهي قطع. 

حتمل رجوعه إىل املؤمنني الضمري ي مل يذكر أنَّ -الذي سبق بيانه-هذا االختالف  إنَّ
؛ ا؛ فإذا كان كذلك فال يصح أن يراد به هنا اخلصوص؛ لعدم وجود العموم أوالًمجيع

 .-غري ابن عاشور –ولعدم وجوده يف اختالف املفسرين 

                                 
 ). ٣/٣٥١(زاد املسري   )١(
 ).٣/٩٧(احملرر الوجيز   )٢(
 . املصدر السابق  )٣(
 ). ٦/١٤٠(الدر املصون   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٠١  ٥٠١ 

وعليه  –كما سبق بيانه  –ه ليس صيغة للعموم خذ منه العموم؛ ألنؤالضمري ال ي إنَّ
غري صحيح؛  املراد من عموم مرجع الضمري خصوص الطائفة اليت مل تنفر قولٌ بأنَّ: فالقول

 واهللا أعلم . القول بالعام املراد به اخلصوص لفقده شرطَ

|    |    |   

 
  



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٠٢  ٥٠٢  ٥٠٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ﴾ سورة يونس ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٠٣  ٥٠٣  ٥٠٣ 

  :اآلية األوىل

M                 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n : قوله تعـاىل 

  ¤£  ¢    ¡  �   ~  }  |  {  zL  ]١٢: یونس[ . 

 :قال ابن عاشور

       اإلنسـان   :أي ،فاإلنسان مراد به اجلنس، والتعريف بالالم يفيد االستغراق العريف(( 
  )١()).الكافر 

مجهـور   أنَّ: هي -كما قال ابن عاشور -القرينة اليت صرفت هذا العموم عن ظاهره  إنَّ
املسلمني قليل؛ وألجل هذا، فالعموم يف اآلية مراد به اإلنسان  الناس حينئذ كافرون، وأنَّ

  )٢(.الكافر، واستدل ابن عاشور على ذلك بآيات أوردها

؛ ولكـن كانـت القرينـة    هذا املعىن موجود عند الرازي ومل يصرح به كابن عاشور إنَّ
  )٣(.هذا العمل اليليق باملسلم البتة أنَّ: الصارفة هلذا العموم عنده هي

اإلنسان : د ا من لفظةرما استدل به ابن عاشور من اآليات تقابلها آيات أخرى مل ي إنَّ
 :ا املؤمن قال الرازيعه أيضاإلنسان الكافر فحسب؛ بل يدخل م

الكافر،  :كلُّ موضع يف القرآن ورد فيه ذكر اإلنسان، فاملراد هو: ومنهم من بالغ وقال(( 
  )٤(.مث أورد اآليات))  وهذا باطل

 
 
 

                                 
 ).١١/١٠٩(التحرير والتنوير   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
 ). ١٧/٤٢(مفاتيح الغيب   )٣(
 . املصدر السابق  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٠٤  ٥٠٤  ٥٠٤ 

جد يف احلس ه قد وقصر داللة اللفظة على اإلنسان الكافر يف اآلية ال دليل عليه، فإن إنَّ
يصنع هذا العمل املشني، وهذا الدافع له؛ وهلذا قال ابن عاشور بعد من املؤمنني من قد 

 :ذلك

ويأخذ املسلمون من هذا احلكم ما يناسب مقدار ما يف آحادهم من بقايا هذه احلال (( 
  )١(.))اجلاهلية فيفيق كلٌّ من غفلته 

 :M          ¦    ¥      §L :الذي يظهر من قول ابن اجلوزي يف قوله تعاىل إنَّ

كما زين هلذا الكافر الدعاء عند البالء، واِإلعراض عنـد الرخـاء، كـذلك زيـن     (( 
املراد به العموم يف : أنَّ )٢(.))للمسرفني، وهم ااوزون احلد يف الكفر واملعصية، عملُهم 

 .املؤمن، والكافر: اإلنسان

 املؤمنني وإنْ العموم، فإنَّالقرينة اليت ذكرها ابن عاشور غري صحيحة يف صرف ظاهر  إنَّ 
؛ فليس ذلك مبوجب يف إخراجهم عن لفظ العموم يف الكلمة، وكذلك ما كانوا قليالً

ه أليق بالكافر منه باملؤمن غري موجب يف إخراج املؤمنني من بأن: القول ذكره الرازي فإنَّ
 . لفظ العموم

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم صحة  املراد بعموم اإلنسان خصوص اإلنسان الكافر قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
 واهللا أعلم . القرينة الصارفة

|    |    |    

 
 
 

                                 
 ).١١/١٠٩(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٤/١٢(زاد املسري   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٠٥  ٥٠٥  ٥٠٥ 

 :اآلية الثانية

M  C  B     A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7   6 : قوله تعـاىل 
  T  S  R  QP  O  N   ML  K  J  I  H  G  F  EDL 

 ].٢٧: یونس[
 :عاشورقال ابن 

  )١()). واملوصول مراد به خصوص املشركني(( 
من مؤمن، : يعم مجيع من كسب السيئات) الذين(لقول بظاهر عموم االسم املوصول ا إنَّ

فة هلذا العموم هي القرينة الصار ألنَّمراد؛ بل املراد خصوص املشركني؛ ومشرك، وهذا غري
 )٢(.M  QP  O  N   T  S  RL :فقد قال اهللا بعد ذلكقرينة السياق؛
 :قال ابن عطية

فمثل سيئة الكفر التخليد يف النـار،   :واملعاصي ،الكفر :هنا ها M   8Lوتعم (( 
احلديث عن هذا املوضوع  رلقد م )٣()).ومثل سيئة املعاصي مصروف إىل مشيئة اهللا تعاىل 

٤(.أخرى سبقت يف آية(  
 :الترجيح

صحيح؛ لصحة  املراد من عموم اإلسم املوصول خصوص املشركني قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
 واهللا أعلم. القرينة الصارفة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري
 .قصر داللة املعىن: ، وخالصته)٣٢٨ص(قد سبق ذكره يف 

                                 
 ). ١١/١٤٨(التحرير والتنوير   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
 ). ٣/١١٦(احملرر الوجيز   )٣(
 ).٣٢٧ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٠٦  ٥٠٦  ٥٠٦ 

 :اآلية الثالثة

ــاىل ــه تع                                 M   7  6  5   4  3  2  1  0  /  .L: قول

 .]٤٤: یونس[

 :قال ابن عاشور

        الثاين مراد به خصوص الناس الذين ظلَموا أنفسـهم بقرينـة    M 5 L وعموم(( 
 )١()). اخلرب

إما بالكفر، أو باملعصية ففي احلديث عن : ظلم الناس أنفسهم ال يكاد خيلو منه أحد إنَّ
 )٢()).، وخري اخلطائني التوابون اٌءطَّابن آدم خ لَّكُ: (( >قال رسول اهللا : قال طأنس 

 :لقد جعل ابن عاشور هذه اآلية كالتذييل لآليات قبلها حيث قال

وينظرون وال  ،تذْييل، ومشل عموم الناس املشركني الذين يستمعون وال يهتدون(( 
التعريض بالوعيد بأنْ سيناهلم ما نال مجيع الذين  :واملقصود من هذا التذييل ،يعتربون

  )٣()). ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل اهللا
جعل اآلية متعلقة مبا قبلها جيعل عموم الناس مراد به خصوص من ظلم نفسه منهم؛  إنَّ

ولكن قصر داللة العام يف اآلية عليهم فيه نظر؛ فإن العموم يف اآلية كما يشمل خصوص 
 .ن تقدم ذكره؛ يشمل كذلك غريهم ممن ظلم  نفسهمن ظلم نفسه مم

 

 

                                 
 ). ١١/١٨٠(التحرير والتنوير   )١(
بشار عواد قال األلباين يف صحيح : حتقيق) ٢٤٩٩(برقم ) ٤/٢٧٣(أخرجه الترمذي يف كتاب صفة القيامة   )٢(

 . حسن): ٢/٦٠٤(الترمذي 
 ). ٤/٢٧٣(ختريج احملقق للحديث : ولإلستزادة ينظر

 . املصدر السابق  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٠٧  ٥٠٧  ٥٠٧ 

لم الناس ألنفسهم ال يقتصر ظُ القرينة الصارفة لظاهر العموم يف اآلية غري موجبة، فإنَّ إنَّ
املراد بذلك خصوص من ظلم  بأنَّ: ولو قلنايف مجيع الناس،  على من سبق؛ بل ذلك عام

أو معصية غري مراد، وهذا معىن  غريهم ممن ظلم نفسه بكفرٍ أنَّ: نفسه ممن سبق كان فيه
 . باطل اليصح

 :قال ابن عاشور

ألنَّ  ؛وإنما حسن اإلتيان يف جانب هؤالء بصيغة العموم تنزيالً للكثرة منزلة اإلحاطة ((
 ويف هذا الوقت؟  )١(.))ذلك غالب حال الناس يف ذلك الوقت 

 :الترجيح

 راد من عموم الناس يف اآلية خصوص الناس الذين ظلموا أنفسهم قولٌامل بأنَّ: القول أنَّ
 واهللا أعلم . مرجوح؛ لعدم صحة القرينة؛ ولوجود املعارض

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).١١/١٨٠(التحرير والتنوير   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٠٨  ٥٠٨  ٥٠٨ 

 :اآلية الرابعة

 M  N  M  L  KJ  I  H         G  FE  D  CL : قوله تعاىل
 .]٦٥: یونس[

 :قال أبو حيان األندلسي

 ))وما يتشاورون  ،والتهديد ،التكذيب :وهم أريد به بعض أفراده وهيكون قولُ ا أنْإم
  )١(.))، فيكون من إطالق العام وأريد به اخلاص >به يف أمر الرسول 

 >قوهلم يف الرسـول   مل ذلك مجيعشإذ يM E L : العموم مستفاد من لفظة إنَّ
ن منه، والقبيح، وهذا غري مراد؛ بل املراد من احلس  التكـذيب،   عموم ذلـك خصـوص
احلزن ال يكون إال  بقرينة أنَّ ، وغري ذلك>هديد، وما يتشاورون به يف أمر الرسول والت

 :قال ابن عطية > كر مما يسوء الرسولَمبا يسوء، وما ذُ

 )٢()). وغري ذلك ،وخداعهم ،واستهزاءهم ،ولفظة القول تعم جحودهم ((

 :قال السمني احلليب

وال يحزنك قـولُهم  : إذ التقدير ؛حذفَت صفته لفَهم املعىن: قيل M E L: وقوله ((
الصفة ذْفعكِسه ،الدالُّ على تكذيبك، وح قليلٌ خبالف بل هو : وقيل ،وإبقاُء املوصوف

  )٣(.))عام أُريد به اخلاص 

 
 
 

                                 
 ). ٥/١٧٤(البحر احمليط   )١(
 ).٣/١٢٩(احملرر الوجيز   )٢(
 ).٦/٢٣٤(الدر املصون   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٠٩  ٥٠٩  ٥٠٩ 

والتهديد، وما يف  خصوص التكذيب، M E L: املراد من عموم قوله بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم . حمتمل يف تفسري اآلية معناه قولٌ

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥١٠  ٥١٠  ٥١٠ 

 
 

 
 
 
 

 ﴾ سورة هود ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥١١  ٥١١  ٥١١ 

 :اآلية األوىل

M  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I           H  G : قوله تعاىل

   TL ]١٥: ھود[ . 

 :قال ابن عطية

 ،هذا قول قتادة ومعناها اخلصوص يف الكفرة ،ظاهرها العموم :قالت فرقة ((
  )١()). والضحاك

اآلية يف املؤمن، والكافر؛ وهذا غري : يفيد أنَّ) من ( ظاهر العموم يف االسم املوصول  إنَّ
M  ^]       \  [  Z  Y   X  W  V : يف اآلية بعـدها يقـول اهللا   مراد؛ ألنَّ

        f  e  d  c       b  a  `   _L ]ود ــق إال  ]١٦: ھ ــذا ال يلي وه
  )٢(.بالكفار

 :قال ابن عطية

وهو عندي أرجح التأويالت حبسب تقَدم ذكر  ،فاستقام هذا املعىن على لفظ اآلية(( 
  )٣(.)) فإنما قصد ذه اآلية أولئك ،الكفَّار املناقضني يف القرآن

اآلية للعموم يف املؤمن والكافر، وهو قول جماهد، ومعاوية  وهو أنَّ: آخر وللمفسرين قولٌ
  )٤(.ببن أيب سفيان 

 
 

                                 
 ). ٣/١٥٦(احملرر الوجيز   )١(
 ). ١٧/٣٢٩(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
 ).٣/١٥٦(احملرر الوجيز   )٣(
 . املصدر السابق  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥١٢  ٥١٢  ٥١٢ 

 :قال الرازي

            M^]       \  [  Z  Y   X  W  V L : ألنَّ قولـه ؛ وهذا القول مشـكل  ((
خرة إال النار بسـبب هـذه   املراد أولئك الذين ليس هلم يف اآل :قلناال يليق املؤمن إال إذا 

مثَّ القائلون ذ القول ذكروا أخبـاراً   ،واألفعال الباطلة املقرونة بالرياء ،األعمال الفاسدة
  )١()). كثريةً يف هذا الباب

 :أو يقال

  )٢()).على ما لوكانت موافاة هذا املرائي على الكفر  هو حممولٌ(( 

  :الترجيح

العام يبقى  مرجوح؛ ألنَّ املراد من عموم املريدين خصوص الكفار قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
ومل تأت قرينة تقصر داللة العموم فيبقى على بابه؛  )٣(على عمومه حىت يأيت ما خيصصه،

ت قد اآلية وإن كان وألنَّ )٤(يف مجيع اخللق قول األكثرين؛ اآلية عامةٌ بأنَّ: القول وألنَّ
االستشهاد ا على بعض حال املسلمني جائز مع  فإنَّ -على القول به –نزلت يف الكفار 

 واهللا أعلم  )٥(.اعتبار ضوابطه

|    |    |    

 
 

 
                                 

 ). ١٧/١٥٩(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ١١/٨٦(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٢(
 ).٢/٥٩٩(السبت . قواعد التفسري د: ينظر  )٣(
 ). ٤/٧٠(زاد املسري البن اجلوزي   )٤(
الرابعة والثالثون للدكتور : املقالة: مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري: للتوسع يف هذه املسألة ينظر  )٥(

 ).٢٧٦ص-٢٦٩ص(مساعد الطيار 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥١٣  ٥١٣  ٥١٣ 

 :اآلية الثانية

 M[  Z  Y  X  W  V  U    T  S    R  Q L : قوله تعـاىل 
 ]. ٤٨: ھود[

 :قال أبو حيان األندلسي

ومل يصح أنه نشأ  ؛ومل ينسل صح أنه أبو البشر بعد آدم ،كان غري أوالده مات فإنْ(( 
 فيكون من إطالق العام ويراد به  ؛ريد بالذين معه أوالدهأُ ممن معه مؤمن وكافر، إال إنْ

  )١(.)) اخلاص

على ثـالث أقـوال قـال     M [  Z L       :لقد اختلف املفسرون يف املراد بقوله
 :الرازي

ألنه ما  ؛وجعلهم أمماً ومجاعات ،من محله على أولئك األقوام الذين جنوا معه :منهم(( 
 . فلهذا السبب جعلهم أمماً ؛كان يف ذلك الوقت يف مجيع األرض أحد من البشر إال هم

ودليل ذلك أنه ما كان معه إال : نسالً وتولداً قالوا :بل املراد ممن معك: ومنهم من قال
                         M   Z  Y  X  W  :يف قوله تعاىل وقد حكم اهللا تعاىل عليهم بالقلة ،االذين آمنو

  [L. 
 )٢()). املراد من ذلك جمموع احلاضرين مع الذين سيولدون بعد ذلك: ومنهم من قال

من كان مـع   أنَّ: على القول مسألة القول بالعموم املراد به اخلصوص يف اآلية قائمةٌ إنَّ
ل وولد؛ بل مل يبق أحد ممن كان معه يف السفينة من سكان منهم ن أنَّ مل يصح ×نوح

نقال تعاىل ×وولد غري نوح  لٍس : M        $  #  "  !L ] إذاً ]٧٧: الصافات 
ـ   خصوص أوالده؛ ألنَّ) من معه ( فاملراد من عموم  ا منهم النسل، وهو بذلك يكـون أب

 .-هذا على القول بذلك  - ×للبشر بعد آدم 
                                 

 ). ٥/٢٣٢(البحر احمليط   )١(
 ). ١٨/٧(مفاتيح الغيب   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥١٤  ٥١٤  ٥١٤ 

 :قال أبو حيان األندلسي

بل اخللق  ؛فال ينتظم أنه أبو البشر بعد آدم ؛وإنْ كانوا نسلوا كما عليه أكثر املفسرين(( 
     )١()). بعد الطوفان منه، وممن كان معه يف السفينة

 :الترجيح

ـ   M [  Z L: بأن املراد من عموم قوله: القول إنَّ ه خصوص أوالده؛ لقرينة أن
 واهللا أعلم. مرجوح؛ لعدم التسليم بصحة القرينة اليوجد نسل وولد إال من ولده قولٌ

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                 

 ).٥/٢٣٢(البحر احمليط   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥١٥  ٥١٥  ٥١٥ 

 
 
 

 
 

 ﴾ سورة الرعد ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥١٦  ٥١٦  ٥١٦ 

 :اآلية األوىل

M  @  ?    H  G  F   E  D  C  B  A    I : قوله تعاىل

L ]١٥: الرعد[. 

 :قال الرازي

 املؤمنني فبعض املؤمنون، :وهم ،اخلصوص به املراد أنَّ إال عاماً كان وإنْ اللفظ أنَّ(( 
 ذلك لصعوبة ؛كرهاً هللا يسجد من املسلمني ومن ونشاط، بسهولة طوعاً هللا يسجدون

  )١(.)) أىب أم شاء الطاعة تلك أداء على نفسه حيمل أنه مع عليه

املراد بالسجود يف اآلية  أنَّ :أحدمها: لقد أورد الرازي يف املراد بالسجود يف اآلية قولني
إذ الكافر اليسجد : املعىن الشرعي من وضع اجلبهة على األرض؛ وينشأ عن هذا إشكال

 :هللا على هذا املعىن فكان يف اجلواب عن هذا وجهني

 .ؤمنني، وقد سبقاملراد من العموم خصوص امل بأنَّ: القول: األول

ر عنه وجوب السجود هللا، فعب: املراد بذلك العموم على بابه، وأنَّ بأنَّ: القول: الثاين
املراد  أو أنَّ  )٢(.التعظيم واالعتراف بالعبودية: املراد بالسجود بالوقوع، واحلصول، أو أنَّ

  )٣(.سجود ظله: بسجود الكافر

متناعاإل وعدم ،واخلضوع ،نقياداإل عن عبارةٌ: معىن السجود يف اآلية أنَّ :القول الثاينا أم 
  )٤(.املعىن ذا هللا ساجد واألرض السموات يف من وكلُّ

لقد مر ٥(.هلذه اآلية فيما سبق احلديث عن نظائر(   

                                 
 ). ١٩/٢٤(مفاتيح الغيب   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
 ). ١/٤٠٧(النكت والعيون   )٣(
 ).١٩/٢٤(مفاتيح الغيب   )٤(
 ). ٣٩٤ص(، )٣٣٥ص: ( ينظر )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥١٧  ٥١٧  ٥١٧ 

 :اآلية الثانية

 . ]١٦: الرعد[ M  |  {  z  y        x  w  v  uL : قوله تعاىل

 :عطيةقال ابن 

  )١()). ما هو خلق اهللا تعاىلعموم يف اللفظ يراد به اخلصوص يف كل (( 

لقد م٢(.احلديث عن هذه اآلية مبا أغىن عن إعادته ر(  

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 ). ٣/٣١١(احملرر الوجيز   )١(
 ).٤٥٨ص( ، )١٥١ص(: ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥١٨  ٥١٨  ٥١٨ 

 
 
 
 
 

 ﴾سورة إبراهيم  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥١٩  ٥١٩  ٥١٩ 

  :اآلية األوىل

!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +  ,-  M : قوله تعاىل

  1  0  /  .L ]٣٤: إبراھیم[  . 

 :قال القرطيب

  )١(.)) جهل أبا أراد: عباس ابن قال اخلصوص؛ به وأراد ،جنس لفظ اإلنسان(( 

 :قال الزجاج

 ))للجِ هذا اسمنقصد بهس ي :كما قال خاصةً الكافر : M  %  $  #  "  !

  ,  +   *  )  (  '  &L ُواإلنسان  غـري   املـؤمن ظلـوم             
  )٢()). اركفَّ

توجـب   وصف اإلنسان بالظلم، والكفر ال يكون إال لإلنسان الكافر، وهذه قرينـةٌ  إنَّ
فهو مـن   ط ا قول ابن عباساملراد من العموم خصوص اإلنسان الكافر، أم بأنَّ: القول

 )٣(.السلف يف التفسريباب التفسري باملثال، وهي طريقة من طرق 

 :قال الرازي

 :هـو  فـاملراد  اإلنسـان،  ذكر فيه ورد القرآن يف موضع كلُّ: وقال ،بالغ من ومنهم(( 
  )٤()). بعيد قالوه فالذي... باطل وهذا، الكافر

 
 

                                 
 ).١٢/١٤٥(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 ). ٣/١٦٤(معاين القرآن وإعرابه   )٢(
 ).٨٠ص(الطيار . فصول يف أصول التفسري د  )٣(
 ). ١٧/٤٢(مفاتيح الغيب   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٢٠  ٥٢٠  ٥٢٠ 

يف مجيع الناس، والنـاس فـيهم    ذلك عام أنَّ: للجنس ويقتضي M / L: قوله إنَّ
 الكافر، واملؤمن فكيف يوصف املؤمن بذلك ؟

 :قال ابن عطية

 اخلـالل  هذه فيه توجد: املعىن واجلنس ،النوع :به يريد M /  . L :وقوله ((
 مـن  كانـت  وإن ،بصفة فهي :جاحد من اخلالل هذه كانت فإنْ والكفر، الظلم :وهي
  )١(.)) أخرى بصفة فهي :عاصٍ

 )٢(.احلديث عن نظرية هلذه اآلية فيما سبق مر لقد

|    |    |  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٣/٣٤٠(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٥٠٣ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٢١  ٥٢١  ٥٢١ 

 
 
 
 
 

 ﴾سورة احلجر  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٢٢  ٥٢٢  ٥٢٢ 

  :اآلية األوىل

 .]١٣: الحجر[ M    ̄ ®  ¬  «  ª©   ̈ §L : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

 )١()). عليه محت فيمن اخلصوص معناه عموم(( 

هم ال يؤمنون بالقرآن، والضمري عائد إىل بإن: هذا النفي يفيد العموم يف مجيع ارمني إنَّ
من ارمني من آمن باإلسالم،  هذا العموم غري مراد، فإنَّ ولكن )٢(القرآن باإلمجاع؛

وبالقرآن بقرينة احلس فأصبح مسلماملراد من هذا العموم خصوص  إنَّ: ه  يقالا؛ وعليه فإن
 . م اهللا عليه عدم اإلميانحت من

 :الترجيح

واهللا . صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم املعارض بالعام املراد به اخلصوص قولٌ: القول إنَّ
 أعلم

 :أثره يف التفسري

دفع توهم التعارض بني ظاهر اآلية وبني ما وجد يف احلس من إميان كثري من ارمني 
 .بالقرآن

|    |    |  

 
 
 
 

                                 
 ). ٣/٣٥٣(احملرر الوجيز   )١(
 ). ١٩/١٢٧(مفاتيح الغيب   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٢٣  ٥٢٣  ٥٢٣ 

 :الثانيةاآلية 

ــاىل ــه تع  M  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  jL : قول
 ]. ٤٢: الحجر[

 :قال ابن عطية

          عمـوم  ال قـوى والت ،اإلميان أهل يف اخلصوص M k L :قوله من والظاهر(( 
 )١()). اخللق

يشمل مجيع العباد مؤمنهم، وكافرهم، ويدل على هذا  M k L: العموم يف قوله إنَّ
محل اآلية على هذا الوجه من اإلعراب ال جييـزه   العموم صحة االستثناء يف اآلية؛ ولكن

محل العمـوم يف   الغاوين أكثر من املؤمنني؛ وعليه فإنَّ لألكثر، فإنَّ ه استثناٌءأهل اللغة؛ ألن
يه خروج من تبعة ذلك، ويكون االستثناء بعد ذلك اآلية على إرادة خصوص أهل اإلميان ف

  )٢(.منقطع

 :قال السمني احلليب

 وعاصيهم، طائعهم العموم بعبادي املراد ألنَّ ؛متصل استثناٌء أنه: أحدمها :وجهان فيه ((
 .خالف مسالةُ وهي األقل، من األكثرِ استثناُء يلْزم وحينئذ

 اخلُلَّـص  ،ـم  املراد إذ ؛M k L يف يندرجوا مل الغاوين ألنَّ منقطع؛ أنه: والثاين
  )٣()).يف تشر إضافةُ واِإلضافةُ

 

                                 
  ). ٣/٣٦٢(احملرر الوجيز   )١(
، أصول الفقه للدكتور السلمي )٣/٣٠٧(شرح الكوكب املنري البن النجار : للتوسع يف املسألة ينظر )٢(

 ). ٣٣٢ص(
 ). ٧/١٥٩(الدر املصون   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٢٤  ٥٢٤  ٥٢٤ 

 :أربعة أقوال   M k L: يف املراد بقوله إنَّ

 : قال ابن اجلوزي 

 .أنهم املؤمنون: حدهاأ(( 

 .املعصومون، روِيا عن قتادة: والثاين

 .املخلصون، قاله مقاتل: والثالث

 .املطيعون، قاله ابن جرير: والرابع

الذي أريد به اخلاص ١()). فعلى هذه األقوال، تكون اآلية من العام( 

                                                                                      :املراد مـن عمـوم قولـه    يظهر منها اتفاقهم على أنَّ )٢(أقوال املفسرين يف هذه اآلية إنَّ

M k L إرادة اخلصوص . 

 : الترجيح

القول بالعام املراد به اخلصوص يف اآلية قول صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعـدم   إنَّ
 واهللا أعلم )٣(.املعارض، ورجح ذلك ابن عطية

 :أثره يف التفسري

 .قصر داللة املعىن على أهل اإلميان

|    |    |  

 
 

                                 
 ). ٤/٢٩٤(زاد املسري   )١(
 ). ٥/٨٠(الدر املنثور للسيوطي : ينظر كذلك  )٢(
 ).٣/٣٦٢(احملرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٢٥  ٥٢٥  ٥٢٥ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ﴾سورة النحل  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٢٦  ٥٢٦  ٥٢٦ 

  :اآلية األوىل

M  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b : قوله تعـاىل 

   r  q  p  oL ]٤٨: النحل[ . 

 : قال الشوكاين

              فهـو عـام أريـد بـه      ؛األجسام :وهي ،من شيٍء له ظلٌّ M i  h L :ومعىن(( 
  )١()). اخلاص

يشمل مجيع ما خلقه اهللا من األشياء؛ ولكن هـذا   M g  f  e L: العموم يف قوله إنَّ
لٌّالعموم غري مراد؛ بل مراد منه األشياء اليت هلا ظ. 

 M i  h :إخبار عن قولـه ((    M k  j L :قوله هذا القول على اعتبار أنَّ إنَّ

L هالذي تقدير احملذوف لُّ على ذلك الوصفدي له، وهذا اِإلخبار هو له : ليس بوصف        
  )٢()).ظلٌّ 

 : قال السمني احلليب عن هذا

 ))ال حاجةَ له، والصفةُ أبني ٣()). وفيه تكلُّف(  

 .    M k  j L: قوله: واملراد بالصفة

 
 
 

                                 
 ). ٣/٢٣٧(فتح القدير   )١(
 ). ٧/٢٢٧(الدر املصون   )٢(
 . املصدر السابق  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٢٧  ٥٢٧  ٥٢٧ 

 : قال ابن عطية

 M k  jL: يف كل ما اقتضته الصفة يف قوله عام لفظٌ M i  h L :وقوله(( 
 )١()). ألنَّ ذلك صفة ملا عرض العربة يف مجيع األشخاص اليت هلا ظل؛ 

ص بالصفة اليت بعده؛ وعليه فيكون ذلك من العام املخصـوص ال  العموم يف اآلية خمص إنَّ
 .من العام املراد به اخلصوص

النكرة هنا وقعـت يف   ؛ فهذا غري صحيح؛ ألنَّعمومM i  h L : قوله أما القول بأنَّ
 . املطلق فهذا صحيح: عموم البدل أي: سياق اإلثبات؛ فال تعم إال إن أريد بالعموم هنا

 : الترجيح

خصوص األشياء اليت هلا ظل      M g  f  e L: املراد من العموم يف قوله بأنَّ: القول إنَّ
 .ال من العام املراد به اخلصوص        هذا من العام املخصوص قول مرجوح؛ ألنَّ

املراد من العموم يف قوله بأنَّ: ا القولأم :M i  h L    خصوص األشياء اليت هلـا ظـل
ا من شروط اعتبار العام املراد به اخلصوص أال وهـو ه فقد شرطًفقول غري صحيح؛ ألن :

 واهللا أعلم . ياق اإلثبات ليست كذلككون اللفظ من ألفاظ العموم، والنكرة يف س

|    |    |   

 
 
 

 
 

                                 
 ). ٣/٣٩٧(احملرر الوجيز   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٢٨  ٥٢٨  ٥٢٨ 

 :اآلية الثانية

M  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r   q  p  o : قوله تعاىل

  ~    }L ]٦٩: النحل .[ 
 :قال القرطيب

كل  وىف ،وال يقتضى العموم يف كل علَّة ،اخلصوصإنَّ ذلك على : وقالت طائفة(( 
وعلى حال  ،دوية يف بعضاأل عن أنه يشفى كما يشفى غريه منبل إنه خرب ؛ إنسان

 )١()). دون حال
يقتضي العموم يف كل حال، وعلى كل أحد، وهذا  M v  u L: العموم يف قوله إنَّ

 . غري مراد بل املراد بذلك خصوص بعض األحوال يكون العسل فيه شفاء بقرينة احلس
وهو عـني مـا   ي سأورده بتمامه، ولنفاسته فإنلقد ذكر القرطيب الرد على هذا القول؛ 

 : /يف هذه املسألة فيقول  أرجحه
دوية ومعينا لأل ،وصار خليطًا، كَثُر الشفاء به كما ،إخبار منه يف أنه دواٌء :ففائدة اآلية ((

ولغة العرب يأيت  ،فالقرآن مملوٌء منه ،شربة واملعاجني، وليس هذا بأول لفظ خصصيف األ
أنَّ  :ومما يدلُّ على أنه ليس على العموم؛ واخلاص مبعىن العام ،يها العام كثرياً مبعىن اخلاصف

M v L فاق أهل اللساننكرةٌ يف سياق اإلوحمققـي أهـل    ،ثبات، وال عموم فيها بات
، لكن قد محلته طائفة من أهل الصدق والعزم على العمـوم ؛ أهلِ االصول فيوخمتل ،العلم

مراض، وكانوا يشفَون من عللهم بربكـة  وجاع واأليستشفون بالعسل من كلِّ األفكانوا 
 )٢()). يقانالتصديق واإل وبصحة ،القرآن

 :أثره يف التفسري
دفع توهم التعارض بني ظاهر اآلية وبني ما وجد يف احلس من عدم كون العسل شـفاء  

 .لبعض األمراض

                                 
 ). ١٢/٣٦٩(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 . املصدر السابق  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٢٩  ٥٢٩  ٥٢٩ 

  :اآلية الثالثة

 M  >  =  <  ;   :   9  8  7  6  5  4  3L : قوله تعاىل
 . ]١٠٤: النحل[

 :قال ابن جزي

)) ه ال يؤمنهذا يف حق من علم اهللا منه أن... ١()).يراد به اخلصوص  فاللفظ عام( 

القـول   أنَّ: وخالصته )٢(احلديث عن هذا املوضوع فيما سبق مبا أغىن عن إعادته، لقد مر
 واهللا أعلم . صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم املعارض بذلك قولٌ

 :أثره يف التفسري

 .دفع توهم التعارض: ، وخالصته)٥٢٢ص(سبق ذكره يف 

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 ). ٣٦٦ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ). ٥٢٢ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٣٠  ٥٣٠  ٥٣٠ 

 

 
 
 
 
 

  ﴾سورة اإلسراء  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٣١  ٥٣١  ٥٣١ 

  :اآلية األوىل

̈   ©  M   ®          ¬  «  ª : قوله تعاىل  §  ¦  ¥  ¤   £

  ¯L ]٢٤: اإلسراء[ . 

 :قال الطربي

وقد حتتمل هذه اآلية أنْ تكون وإن كان ظاهرها عاما يف كلّ اآلباء بغري معىن (( 
                         ©  M   ª:يكون تأويلها على اخلصوص، فيكون معىن الكالم النسخ، بأنْ

« L  ،إذا كانا مؤمننيM     ̄   ®    ¬L ا اخلصوص ًعلى  ، فتكون مرادا
 )١()). ما قلنا غري منسوخ منها شيء

ا لكل اآلباء واألمهات، وهذا العموم يكون اإلستغفار عام أنْ: العموم يف اآلية يقتضي إنَّ
غري مراد؛ بل مراد منه خصوص األبوين املؤمنني بقرينة ما جاء يف القرآن والسنة من النهي 

 . عن اإلستغفار للمشركني

M   8  7  6  5       4  3 : بقوله )٢(منسوخة هذه اآلية لقد ادعي أنَّ

  E  D  C  B  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9
     I  H  G  F           Q  P  O  N        M  L     K  J

    ^   ]          \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  RL ]١١٤ – ١١٣: التوبة[.  

 
 
 

                                 
 ). ١٧/٤٢١(جامع البيان   )١(
 ). ١٧٨ص(الناسخ واملنسوخ يف القرآن أليب جعفر النحاس : ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٣٢  ٥٣٢  ٥٣٢ 

 :قال الدكتور مصطفى زيد

صة لآلية األوىل ال ناسخة هلا، إذمل  ترفع حكمها عترب هذه اآلية خمصت الصحيح أنْ فإنَّ(( 
كله، وما زال املؤمنون من اآلباء بعد نزوهلا مأمورين بطلب الرمحة هلم، واخلاص املتصـل  
بالعام مل يرد دخوله يف العام من أول األمر، فكيف يعترب التصريح حبكمه املخالف حلكـم  

١()).هلذا احلكم؟ ا العام نسخ(  

مـن   وإنَّ )٣(وسورة التوبة مدنية باإلمجـاع،  )٢(سورة اإلسراء مكية بإمجاع املفسرين، إنَّ
 )٤(إرادة اخلصـوص قبـل الـتلفظ بـالعموم،    : شروط القول بالعام املراد به اخلصوص

العموم  واخلصوص هنا مل يرد دخوله يف العام من أول األمر؛ فإذا كان ذلك كذلك، فإنَّ
 . يف اآلية من العام املخصوص ال من العام املراد به اخلصوص

 :الترجيح

ا من شروط مرجوح؛ لفقده شرطً املراد من العموم يف اآلية اخلصوص قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم. القول بالعام املراد به اخلصوص

|    |    |  

 
 
 

 
 
 

                                 
 ). ٢/١٢٤(النسخ يف القرآن   )١(
 ). ١/٣٦٠(املكي واملدين يف القرآن الكرمي لعبدالرزاق حسني   )٢(
 ). ١/٤٣٦(املصدر السابق   )٣(
 ). ٢٤٧ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٣٣  ٥٣٣  ٥٣٣ 

  :اآلية الثانية

M   p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e    d   c  b : قوله تعاىل

  x  w       v   u  ts  r  qL ]٤٤: اإلسراء[. 

 :قال ابن عطية

  )١()). اخلصوصلفظُ عمومٍ ومعناه   M l  k L: وقالت فرقة((  

 :وهل هذا على إِطالقه، أم ال؟ فيه قوالن ما، :مبعىن  M     !L : ((  قال ابن اجلوزي

وصرير الباب، قاله  ،والطعام ،، فكلُّ شيء يسبحه حىت الثَّوبه على إِطالقهأن: أحدمها
 .إِبراهيم النخعي

  :مث فيه ثالثة أقوال ،أنه عام يراد به اخلاص: والثاين

 . والضحاك ،أنه كل شيء فيه الروح، قاله احلسن، وقتادة :أحدها

الشجرة تسبح، : قال عكرمة ،أو نبات ،أنه كُلُّ ذي روح، وكل نامٍ من شجرٍ :والثاين
  ...واألسطوانة ال تسبح

  )٢()). أنه كلُّ شيٍء مل يغير عن حاله، فإذا تغير انقطع تسبيحه :والثالث

ح حقيقة بسقرينة احلس حيث ال ي –على القول الثاين  -القرينة الصارفة هلذا العموم  إنَّ
  )٣(.غري الثقلني، أما غريمها فمن باب ااز

 
 

                                 
 ). ٣/٤٥٩(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٥/٢٩(زاد املسري   )٢(
 ). ٣٧٦ص(، أنوار التنزيل للبيضاوي )٥٩٩ص(الكشاف للزخمشري : ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٣٤  ٥٣٤  ٥٣٤ 

 :الترجيح

القرينة  مرجوح؛ وذلك ألنَّ بأن العموم يف اآلية مراد به خصوص ما ذكر قولٌ: القول إنَّ
ا غري ظاهرة، فتسبيح غري الثقلني غيبال يعلمه إال  الصارفة لظاهر العموم غري موجبة؛ أل

 :اهللا قال البغوي

 ))أنَّ واعلم هللا تعاىل علميوكل علمه           ه، فينبغي أنْا يف اجلمادات ال يقف عليه  غري
  )١()).إليه 

                                                           : ×عـن داود   ألاهللا  ه قـولُ ه ال يسبح غري ذي روح، فقول يـرد بأن: أما القول
M  }|  {  z  y  xw  v    ~   �     ¡     ¢         £ 

  §  ¦  ¥¤L ] اء .     /  M  3  2  1  0 : وقوله ]٧٩: األنبی

  4L ]ألوكذلك قولـه  . ]١٨: ص : M  «  ª  ©   ¨  §  ¦       ¥      ¤  £
  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³   ²          ±  °¯  ®  ¬L ] ور : الن

 . وغري ذلك كثري ]٤١

 :قال الشوكاين

ومدافعة عموم هذه اآلية مبجرد االستبعادات ليس دأب من يؤمن  باهللا سبحانه، ويؤمن (( 
  )٢()).مبا جاء من عنده 

ولقد جاء يف السنة ما يدل على تسبيح اجلماد؛ فإذا ثبت لفرد من جنس اجلماد ثبت لغريه 
 )٣(.من اجلمادات

 
 

                                 
 ). ٢/٦٨٥(معامل التنزيل   )١(
 ). ٣/٣٣١(فتح القدير   )٢(
 ). ١٣/٩١(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٣٥  ٥٣٥  ٥٣٥ 

 :قال القرطيب

لو كان ذلك التسبيح تسبيح و ؛الدالة على ذلكخبار لأل ؛أنَّ الكل يسبح :فالصحيح(( 
واالنطاق بالتسبيح كما  ،ختصيصٍ لداود، وإنما ذلك تسبيح املقال خبلق احلياة يداللة فأ
فالقول به  ؛يٍءوقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل ش، ذكرنا
 واهللا أعلم  )١(.)) أوىل

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 ).١٣/٩٢(اجلامع ألحكام القرآن   )١(

 ). ١/٣(لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جامع الرسائل ) يف قنوت األشياء كلها هللا تعاىل ( رسالة : لإلستزادة ينظر



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦ 

  :اآلية الثالثة

M  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë : قوله تعاىل

Ù  Ø×  Ö      Ý  Ü  Û  ÚL ]٥٨: اإلسراء[ . 

 :قال ابن عطية

   )١()). ظاملة MÍ  Ì  Ë L املراد اخلصوص  :وقيل(( 

املـوت، والعـذاب، والفقـد،    : تأيت يف القرآن على أربعة معـاين ) هلك : ( كلمة إنَّ
  )٢(.والفساد

يف سـياق   M Í L: كرة يف قولهالنافية، والن )٣()ما ( يف اآلية مبعىن )  إنْ: ( معىن إنَّ
القرى، وهذا غري مراد؛ بل املراد خصـوص القـرى    النفي؛ فيقتضي ذلك العموم يف كلِّ

اهلالك يف اآلية  أنَّ: هذا إذا قلنا -ظاملة مل يهلكها اهللا  جد يف احلس قرىه قد ونالظاملة؛ أل
 . -العذاب : مبعىن

اهلالك هنـا حيتمـل املـوت،     القرينة الصارفة لظاهر العموم يف اآلية غري موجبة؛ فإنَّ إنَّ
: االستئصال بالكلية، وأما املراد بتعذيبها: أما املراد بإهالكها باملوت فهو: وحيتمل العذاب

 ،واغتنام األمـوال  ،وتسليط املسلمني عليهم بالسيب ،قتل كربائهمفما كان دون ذلك من 
 . املراد اخلصوص بأنَّ: هذا على القول )٤(.وأخذ اجلزية

للقرية املؤمنـة  : اهلالك باملوت املراد بذلك العموم يف كل قرية، فإنَّ بأنَّ: القولا على أم
 .ال خيلو حاهلا من هذين األمرين للقرية الظاملة، فكل قرية: والتعذيب

                                 
 ).٣/٤٦٦(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٨٤٤ص(، مفردات ألفاظ القرآن للراغب )٤٥٤ص(الوجوه والنظائر للدامغاين : ينظر  )٢(
 ). ٥/٣٧(زاد املسري البن اجلوزي   )٣(
 ). ٢١/٣٥٨(مفاتيح الغيب   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٣٧  ٥٣٧  ٥٣٧ 

 :قال ابن اجلوزي

  )١()). والقرية الصاحلة هالكها باملوت، والعاصية بالعذاب(( 

ذلك  بأنَّ: املوت والفناء: املراد باهلالك بأنَّ: القولعن : وقد ذكر ابن جزي القولني، وقال
ويف هذا نظر؛ فقد أخرب اهللا عن حقائق معلومة يف القرآن  )٢(.فتقر إىل اإلخبار بهمعلوم ال ي

¬  ®   ¯  °   M : ، وقوله]٣٠: الزمر[ M   Ö  Õ  Ô  ÓL : ألكقوله 
  ±L ]ذلك مكتوب يف  لبيان أنَّوغري ذلك؛ فإخبار اهللا عن ذلك .]١٥: المؤمنون

 . اللوح احملفوظ، ويف هذا إثبات للقدر، ورد على منكريه

 :الترجيح

حمتمل يف اآلية؛ لالشتراك  املراد بعموم القرى خصوص القرى الكافرة قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
 بني معىن املوت، ومعىن العذاب، واملشترك اللفظي إذا مل يكن) اهلالك ( اللفظي لكلمة 

 واهللا أعلم )٣(.أحرف التضاد جاز محله على معنييه من

|    |    | 

 
 
 
 

   
 
 

                                 
 ). ٥/٣٧(زاد املسري   )١(
 ). ٣٧٨ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ). ٦٤ص(الطيار . يف أصول التفسري د فصولٌ: ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٣٨  ٥٣٨  ٥٣٨ 

  :اآلية الرابعة

̧    M  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹ : قوله تعاىل  ¶  µ   ́  ³  ²  ±

  ÀL ]٩٤: اإلسراء[ . 

 :قال الشوكاين

 )١()).املراد أهل مكة على اخلصوص : وقيل(( 

كون : السبب يف منع مجيع الناس عن اإلميان باهللا هو أنَّ: ظاهر العموم يف اآلية يقتضي إنَّ
الرسول من البشر؛ وهذا غري مراد؛ بل املراد خصوص أهل مكة؛ ألنجد يف احلس ه قد و

ألمنعهم من اإلميان باهللا  أقوام أسباب بهة منأخرى غري هذه الش :كبر، وحد، س
وجاملراد بـ بأنَّ: ل، وغري ذلك؛ فألجل ذلك كان القوله M ³ L  يف اآلية

 . خصوص أهل مكة

عن قوم نوح  أل وقد أخرب اهللا )٢(اس،الن العموم يف كلِّ M ³ L املراد بـ أنَّ: وقيل

«    M ¸  ¹    º :  هم ألنبيائهموقوم عاد، وقوم مثود، والذين جاؤا من بعدهم  قولَ

  ¿  ¾  ½  ¼ Á   À      Ã      Â    Ä  Å     Æ    ÇL 
[  ^    _  M : بقوله >نا ين كفروا من قبل نبيوأخرب كذلك عن الذَّ. ]١٠: إبراھیم[

     i  h  g  f  e  d   c  b     a   `     l  k      p o      n     m 

  |   {  z  yx   w  vu  t  s   r  qL ]٦ – ٥: التغابن[ . 

 
 

                                 
 ).٣/٣٧٢(فتح القدير    )١(
 . املصدر السابق  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٣٩  ٥٣٩  ٥٣٩ 

Ms  r  q  p       w  v  u  t        y     x : وأخرب كذلك عن قوم نـوح قـوهلم  

  ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡    �  ~      }  |  {  z
  ªL ]٢٤: المؤمنون[. 

¬  ®   ¯    °  ±  M  ¶       µ  ´   ³  ² : وأخرب كذلك عن قوم مثـود قـوهلم  

  ¸L]  واستنكروا ذلـك قـائلني  . ]١٥٤: الشعراء : M  Å  Ä   Ã  Â

  Ë  Ê  É  È        Ç  ÆL ]٢٤: القمر[ 

-  .  /    M  2  1  0 : ×وأخرب كذلك عن أصحاب األيكة قوهلم لشعيب 

  5   4  3L ]١٨٦: الشعراء[ . 

M  <  ;  :  9  8  7  6 : هم للمرسلني إليهموأخرب عن أصحاب القرية قولَ

  D  C  B  A  @  ?   >   =L ]١٥: یس[. 

M  Q  :×وأخيه هـارون ، ×هم يف موسى فرعون قولَ وأخرب كذلك عن قومِ
  W  V  U   T  S  RL ]وغري ذلك ]٤٧:المؤمنون. 

كوم مـن البشـر؛   : العلة يف عدم إميام بأنبيائهم هو اظر يف هذه اآليات جيد أنَّالن إنَّ
كان هذا يف هذه األقوام اليت ذكرها اهللا؛ فليس كل الناس منعهم مـن اإلميـان    إنْ ولكن

كونه من البشر؛ بل إن كان ذلك من أهل مكة؛ فليسوا كل الناس وإال فما  >بالرسول 
؟ وما منع اليهود مـن  ×وهم يؤمنون مبوسى  >منع النصارى من اإلميان بالرسول 

 هم يؤمنون بأنبيائهم وهم بشر؟  >اإلميان بالرسول 

 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٤٠  ٥٤٠  ٥٤٠ 

ـ  من قال ذلك ليس كل أهل مكة؛ بل الذين ظلموا منهم، و لقد أخرب اهللا أنَّ ا هـم قطع
M      >  =  <   ;  :  9  8  76  5 : اس قال تعاىلالن لَّليسوا كُ

  F  E   D    C  B  A@  ?L ]٣: األنبیاء[. 

 :الترجيح

ا باألقوام الذين إم: اخلصوص M ³ L: املراد من العموم يف قوله حال فإنَّ وعلى كلِّ
القرينة الصـارفة هلـذا    وذلك؛ ألنَّذكر اهللا عنهم ذلك، أو بالذين ظلموا من أهل مكة، 

 واهللا أعلم. العموم صحيحة

 :أثره يف التفسري

جد يف احلس والعقل من أقـوامٍ دفع توهم التعارض بني ظاهر العموم يف اآلية وبني ما و 
أخرى غري ماذكرت اآلية منعهم من اإلميان باهللا أسباب. 

|    |    |   

 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٤١  ٥٤١  ٥٤١  ٥٤١ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ﴾ سورة الكهف ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٤٢  ٥٤٢  ٥٤٢  ٥٤٢ 

  :اآلية األوىل

ــه تعــاىل  M   J  I  H    G  F  E  D  C  B  A   @L : قول
 . ]٧: الكھف[

 :قال أبو حيان األندلسي

  )١(.))عقل يخصوص ما ال  :هنا ) ما( ـاملراد ب: وقيل (( 

 :يف هذه اآلية قوالن) ما ( يف املراد بـ  إنَّ

 .ما عليها من شيء زينة هلا، وهو قول جماهد على باا يف العموم، فكلُّ) ما (  أنَّ: األول

الرجال والعلماء، : خمصوص، واختلفوا يف هذا املراد فقيل مراد ا شيٌء) ما (  أنَّ: الثاين
  )٣(.النبات والشجر، وهو قول مقاتل: وقيل )٢(،طوهو قول ابن عباس 

ا نرى بعض ما على األرض نأن: هي –على هذا القول  -القرينة الصارفة هلذا العموم  إنَّ
ا، وليس بزينة؛ وعليه فيكون املراد من العموم اخلصوصمسج . 

ا عن ذلكقال ابن اجلوزي جميب: 

إِنا جعلنا بعض ما على : شيء خمصوص، فاملعىن بهإِن املراد : أنا إِن قلنا: فاجلواب(( 
أو  ،هم الرجال: وإِن قلنا ،األرض زينةً هلا، فخرج خمرج العموم، ومعناه اخلصوص

فألنه زينة هلا  ؛النبات والشجر: وإِنْ قلنا ،أو لداللتهم على خالقهم ،بادمفلع ؛العلماء
 )٤(.))واحللية  ،جتري جمرى الكسوة

 
                                 

 ). ٦/٩٦(البحر احمليط   )١(
فرضي اهللا عن ابن عباس، فلقد كان واهللا زينة ): (( ٤/٢٢٤(قال احلافظ الرسعين يف تفسريه رموز الكنوز   )٢(

 )). هذه الزينة، ولقد  صدق يف تأويله 
 ). ٥/٧٤(زاد املسري البن اجلوزي   )٣(
 . املصدر السابق  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٤٣  ٥٤٣  ٥٤٣  ٥٤٣ 

  :الترجيح

مرجوح؛ لعدم صحة  خصوص ما اليعقل قولٌ) ما ( املراد من عموم  بأنَّ: القول إنَّ
 :ذلك على العموم أرجح قال القرطيب بأنَّ: القول القرينة الصارفة، وأنَّ

 ،وصنعه ،والقول بالعموم أوىل، وأنَّ كل ما على األرض فيه زينةٌ من جهة خلْقه(( 
 واهللا أعلم )١(.)) وإحكامه

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
  ).١٣/٢٠٧(اجلامع ألحكام القرآن  )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٤٤  ٥٤٤  ٥٤٤  ٥٤٤ 

  :اآلية الثانية

>   =  <  ?  @  M  I   H  G  FE  D  C           B  A : قوله تعاىل

  L  K  JL ]٤٨: الكھف[ . 

 :قال الطربي

             وهذا الكالم خرج خمرج اخلرب عـن خطـاب اهللا بـه اجلميـع، واملـراد منـه       (( 
  )١()). اخلصوص

 :قال ابن اجلوزي

 )٢()).ة للكفار خاص خطابM H  G L   :وقوله(( 

 :ويف بيان وجه القول باخلصوص يقول الطربي

خلق من األنبياء والرسل، واملؤمنني باهللا ورسله وبالبعث، وذلك أنه قد يرد القيامة (( 
ومعلوم أنه ال يقال يومئذ ملن وردها من أهل التصديق بوعد اهللا يف الدنيا، وأهل اليقني 

بل زعمتم أنْ لن جنعل لكم البعث بعد املمات، واحلشر إىل القيامة  :فيها بقيام الساعة
  )٣()). وقيام الساعة ،بالبعث بامكذِّن يف الدنيا موعدا، وأنَّ ذلك إمنا يقال ملن كا

 :الترجيح

 .القول بالعام املراد به اخلصوص يف اآلية قول صحيح؛ لصحة القرينة، وعدم املعارض إنَّ

 :أثره يف التفسري

 .   قصر داللة املعىن على الكفار

                                 
 التركي: حتقيق) ١٥/٢٨٣(جامع البيان   )١(
 ). ٥/١٠٦(زاد املسري   )٢(
 التركي: حتقيق) ١٥/٢٨٣(جامع البيان   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٤٥  ٥٤٥  ٥٤٥  ٥٤٥ 

 :اآلية الثالثة

 . ]٥٧: الكھف[ M  y  x  w  v  u  t  s  rL : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

أنْ يكون هذا اللفظ العام يراد به اخلـاص   :أحدمها :وهذا خيرج على أحد تأويلني(( 
           وخيرج عن العموم كلُّ من قضـى اهللا   ،وال يهتدي أبداً ،ممن حتم اهللا عليه أنه ال يؤمن

  )١()). داه

ا آخر لعموم هذه اآلية حيث يقوللقد ذكر ابن عطية توجيه: 

إنهم رمبـا   :فلن يؤمنوا مجيعا أبداً أي ؛وإنْ تدعهم إىل اهلدى مجيعا :واآلخر أنْ يريد(( 
 )٢()). آمن منهم األفراد

 :اقال ابن عطية أيض ه قد آمن منهم كثريأن: القرينة الصارفة لظاهر هذا العموم هو إنَّ

 ،نهم ذا اخلرب قـد آمـن منـهم   أنا جند املخبر ع :ويضطرنا إىل أحد هذين التأويلني(( 
 ٣(.))واهتدى كثري(  

 )٤(.لقد سبق احلديث عن موضوع اآلية فيما سبق مبا أغىن عن إعادته

 :التفسرييف أثره 

 .دفع توهم التعارض: ، وخالصته)٥٢٢ص(سبق ذكره يف 

|    |    | 

                                 
 ). ٣/٥٢٦(احملرر الوجيز   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
 .املصدر السابق  )٣(
 ). ٥٢٢ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٤٦  ٥٤٦  ٥٤٦  ٥٤٦ 

 :اآلية الرابعة

Mi  h  g  f  e  d   c             l  k  j   m : قوله تعـاىل 

q  p  o  n    s  rL ]٧٩: الكھف.[ 

 :قال  ابن عطية

  )١(.))معناه اخلصوص يف اجلياد منها الصحاح املارة به  عموم(( 

  )٢(.وتبعه  ابن  جزي

 : قال الطربي

كان الذي فما أغىن خرق هذا العامل السفينة الىت ركبها عن أهلها، إذ : فيقول القائل(( 
وما كان وجه اعتالله يف خرقها  ؟خرقها يأخذ السفن كلَّها، معيبها وغري معيبها همن أجل

 بأنه خرقها، ألنَّ وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا؟ 
إنَّ معىن ذلك أنه يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا، ويدع منها كلّ معيبة، ال أنه كان : قيل

  .وغري صحاحها ،يأخذ صحاحها
 وما الدليل على أنَّ ذلك كذلك؟ : فإن قال

ألنَّ املعيبة منها ال يعرض  ؛فأبانَ بذلك أنه إنما عاا M l  k  j L  :قوله : قيل
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا، : هلا، فاكتفى بذلك من أنْ يقال

  )٣(.)) كذلك ةعلى أنَّ ذلك يف بعض القراء
اليت ذكرها الطربي صحيحة، والقراءة اليت أشار إليها الطربي هي قراءة  هذه القرينة إنَّ

وهي )٤( شعثمان بن عفان، وعبداهللا بن مسعود، وأيب بن كعب، وعبداهللا بن عباس 
                                 

 ). ٣/٥٣٦(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٣٩٩ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ). ١٥/٣٥٥(جامع  البيان   )٣(
 ). ١٢١ص: ( ينظر يف ختريج القراءات  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٤٧  ٥٤٧  ٥٤٧  ٥٤٧ 

قراءة صحيحة السند، وهلا وجه يف العربية؛ ولكن املصحف؛ فهي بذلك  خالفت رسم
قراءة شاذة، والقراءة الشاذة إذا صح ا تنزيالًسندها ي ١(هلا منزلة خرب اآلحاد، عمل( 

املراد من العموم يف  أنَّ نيبفقراءة من سبق ت )٢(اها بعضن بعضالقراءات يبي وكذلك فإنَّ
فُالقراءة املتواترة خصوص الساحلةن الص. 

 :مقال أبو عبيد القاسم بن سالَّ

والروايات اليت يعرفها  ،يؤخذ علمها إال باإلسنادفأما ما جاء من هذه احلروف اليت مل  ((
اخلاصة من العلماء دون عوام الناس، فإنما أراد أهلُ العلم منها أنْ يستشهدوا ا على 

وأدىن ما ... وعلم وجوهه ،تأويل ما بني اللوحني، وتكون دالئلَ على معرفة معانيه
لى أنها من العلم الذي ال تعرف معرفة صحة التأويل ع :يستنبط من علم هذه احلروف
  )٣()).العلماء العامةُ فضلَه إنما يعرف ذلك 

 :الترجيح

صحيح؛  املراد من العموم يف اآلية خصوص السفن الصاحلة اجلياد قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم. لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف  التفسري

 .السفن الصاحلة اجلياد قصر داللة املعىن على

|    |    |   

 
 
 

                                 
 ). ١/٩٠(السبت . قواعد التفسري د  )١(
 . املصدر السابق  )٢(
 ).٣٢٦ص(فضائل القرآن أليب عبيد   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٤٨  ٥٤٨  ٥٤٨  ٥٤٨ 

 :اآلية اخلامسة

 ]. ٨٤: الكھف[ M(  '  &  %  $  #  "     !    *  )L : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

        وحيتـاج   ،عموم معناه اخلصوص يف كُلِّ ما ميكن أنْ يعلمـه  M      (  ) L :وقوله(( 
  )١()). إليه

اهللا آتاه سبب كل شيء من األشياء، وهذا غري مراد؛ بـل   أنَّ: العموم يف اآلية يقتضي إنَّ
 . املراد خصوص ما حيتاج إليه يف امللك

بظاهر العموم يف اآلية على ما  بكعب األحبار على معاوية بن أيب سفيان  وقد احتج
  )٢(.ذي القرنني كان يربط خيله يف الثريا، فأنكر معاوية عليه ذلك أنَّ: ذهب إليه يف قوله

 :قال ابن كثري

على كعب األحبار هو الصواب، واحلق مع معاويـة يف   طوهذا الذي أنكره معاوية  ((
واستشهاده يف ذلـك   ،M   *  )  (  '  &L: وتأويل كعبٍ قولَ اهللا... اإلنكار

وال مطابق؛ فإنـه ال   ،ن يربط خيله بالثريا غري صحيحعلى ما جيده يف صحيفته من أنه كا
وقد قال اهللا يف حق  ،سبيل للبشر إىل شيٍء من ذلك، وال إىل الترقي يف أسباب السموات

مما يؤتى مثلُها من امللوك، وهكذا : أي ]٢٣: النمل [ M  (  '  &  %L : بلقيس
 ،والرسـاتيق  ،والوسائل إىل فتح األقـاليم  ،الطرق: ذو القرنني يسر اهللا له األسباب، أي

قد أويت  ،وكسر األعداء، وكبت ملوك األرض، وإذالل أهل الشرك ،واألراضي ،والبالد
  )٣()). من كل شيٍء مما حيتاج إليه مثلُه سببا

                                 
 ).٣/٥٣٨(احملرر الوجيز   )١(
 .دار الكتب العلمية) ٣/١٦٤(ينظر القصة يف تفسري ابن كثري   )٢(
 دار الكتب العلمية) ١/١٦٤(ابن كثري  تفسري  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٤٩  ٥٤٩  ٥٤٩  ٥٤٩ 

 :الترجيح

صـحيح؛ لصـحة    املراد من العموم يف اآلية خصوص ما حيتاج إليه قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
  واهللا أعلم. ينة الصارفة؛ ولعدم املعارضالقر

 :أثره يف  التفسري

قصر داللة املعىن على ما حيتاج إليه؛ لدفع توهم التعارض بني ظاهر اآلية، وبني ما علم يف 
 .شيء العقل ضرورة من عدم إيتائه كلَّ

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٥٠  ٥٥٠  ٥٥٠  ٥٥٠ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ﴾ سورة مريم ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٥١  ٥٥١  ٥٥١  ٥٥١ 

  :اآلية األوىل

 . ]٦٦: مریم[ M  6  5   4  3  2  1  0  /L : قوله تعاىل

 :قال ابن عاشور

  )١()). ومحلها على االستغراق أبعد إال أنْ يراد االستغراق العريف(( 

ليس كل جنس اإلنسان ينكـرون   ابن عاشور هنا استبعد محل اآلية على العموم؛ ألنَّ إنَّ
اآلية  األلف والالم يف اآلية للعهد، وذلك أنَّ بأنَّ: البعث، وال يؤمنون به، فال بد من القول

أيب بـن  : اختلف املفسـرون يف تعيينـه، فقيـل    >قال ذلك للرسول  نزلت يف إنسان
  )٤(.العاص بن وائل: وقيل )٣(الوليد بن املغرية،: وقيل )٢(خلف،

 :عاشور يف مجعه  هلذه األقوال قال ابن

  )٥()). ولعلَّ ذلك تكرر مرات تولَّى كلُّ واحد من هؤالء بعضها(( 

إنه ال ميكن محل اآلية على العمـوم، وهـل   ه وبقطع النظر عن صحة سبب النزول، فإن
ا خصوص أولئك؟  حمل على أنَّت املراد 

اآلية حتكي واقعة سـبب   ألنَّ )٦(؛)) من مواقعهوليس مثلُ هذا املقام : (( قال ابن عاشور
للعهد، وهذا أوىل من محل اآليـة علـى   ) اإلنسان ( النزول فانصرف التعريف يف لفظة 

 واهللا أعلم. ااز

|    |    |   

                                 
 ). ٢٣/٧٤(التحرير والتنوير   )١(
 .وقد عزاه للكليب) ٤٩٤(أسباب النزول للواحدي   )٢(
 .وقد عزاه البن عباس) ١٣/٤٨٥(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٣(
 .وقد عزاه البن جريج) ٥/٤٣٢(الدر املنثور للسيوطي   )٤(
 ). ٢٣/٧٣(التحرير والتنوير   )٥(
 ).٢٣/٧٤(املصدر السابق   )٦(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٥٢  ٥٥٢  ٥٥٢  ٥٥٢ 

 
 
 
 
 

 
 

  ﴾ سورة طه ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٥٣  ٥٥٣  ٥٥٣  ٥٥٣ 

 :اآلية األوىل

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,    -  M   : قوله تعاىل

  2  1  0  /   .L ]٧٧: طھ[ . 

 :قال ابن عاشور

           وال من  ،ال ختشى شيئاً مما خيشى من العدو :مراد به اخلصوص، أي موهو عا(( 
  )١(.))الغرق 

 عن اخلشية من كلِّ هيفيقتضي ذلك عموم الن )٢(عميم؛عر بالتشإجياز احلذف يف اآلية ي إنَّ
 . كرمنه خصوص ما ذُ ، وهذا العموم غري مراد؛ بل مرادشيٍء

 :الترجيح

صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم املعارض  القول بالعام املراد به اخلصوص يف اآلية قولٌ إنَّ
 واهللا أعلم

 :التفسري يفأثره 

بأن خيشوه وخيافوه،  دفع توهم التعارض بني ظاهر العموم يف اآلية وبني أمر اهللا عباده
موسى عليه السالم ملا أمره اهللا بعدم اخلشية؛ ليبث يف نفس  أثر بالغي فإنَّ: وكذلك

موسى عليه السالم قوة اليقني به بعدم اخلوف من أي أحد فيكون النهي عن اخلشية من 
 .العدو من باب أوىل، وقوة يقني موسى الك العدو أقوى

|    |    |  

 

                                 
 ). ١٦/٢٧١(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٤١ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٥٤  ٥٥٤  ٥٥٤  ٥٥٤ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ﴾ سورة األنبياء ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٥٥  ٥٥٥  ٥٥٥  ٥٥٥ 

 : اآلية األوىل

  MÖ  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ   Î  Í  Ì        ×L : قوله تعاىل
 . ]٣٥: األنبیاء[

 :قال ابن عطية

 ))١()). خملوقة نفسٍ لُّواملراد كُ ،يراد به اخلصوص عموم(  

هذا العموم يشمل كل ما يطلق عليـه   أنَّ: األخذ بظاهر العموم عند ابن عطية يقتضي إنَّ
: له سبحانه يف غري ما موضع منها قوله تعاىل) النفس ( لفظ النفس، وقد جاء إثبات لفظة 

 M  {  z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  nL ]دة  ]١١٦: المائ

وهذا غـري   ]٣٠: آل عمران [ M  <  ;  :  98  7    6L : وقوله
ا؛ لقرينة مراد قطعحمل العموم يف اآلية علـى إرادة خصـوص   الشرع، والعقل؛ وهلذا ي

فس املخلوقةالن . 

فس ا املـراد بـالن  ما خلق اهللا، أم الروح، وهذا ما يكون يف كلِّ:املراد بالنفس يف اآلية إنَّ
بني ذلك كالفرق بني اخلالق، واملخلوق؛ وعليه  وفرق )٢(ذاته،: املضافة إىل اهللا تعاىل فهي

ذلك يشمل كل ما يطلـق عليـه    ال أنَّ فس املخلوقة أصالًيف الن العموم يف اآلية جارٍ نَّفإ
 ). النفس ( لفظة 

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم صحة  النفس املخلوقة قولٌ املراد بالعموم يف اآلية خصوص بأنَّ: القول أنَّ
 واهللا أعلم. القرينة الصارفة

|    |    |  

                                 
 ). ٤/٨١(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٨١٨ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٥٦  ٥٥٦  ٥٥٦  ٥٥٦ 

 :اآلية الثانية

 .]١٠٧: األنبیاء[ M       d  c         b  a  `L : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

  )١()). عم العاملني وهو يريد من آمن فقط :قالت فرقة(( 

  )٢(.وهو قول عبدالرمحن بن زيد بن أسلم

 هذا العموم غري مراد؛ ألنَّ يشمل املؤمن به والكافر؛ ولكن) العاملني ( إن ظاهر العموم يف 
على هذا  –رمحوا به بقرينة احلس فوجب محل اآلية على إرادة اخلصوص الكفار مل ي

 .-القول

 ذلك على العموم يف املؤمن والكافر، وهو قول ابن عباس أنَّ: أما القول الثاين يف اآلية
  )٣(.ط

 رحم به الكافر؟ ، فكيف يرمحته للمؤمن به واضحةٌ: قيل فإنْ

 :قال ابن جزي

 : من وجهني فاجلواب(( 

فهم الذين تركوا الرمحة بعد تعريضها  ،أنهم كانوا معرضني للرمحة به لو آمنوا :أحدمها
  . هلم

لكوم مل يعاقبوا مبثل ما عوقب به الكفار املتقدمون من  ؛أنهم رمحوا به :واآلخر
  )٤(.))وشبه ذلك  ،والصيحة ،الطوفان

                                 
 ). ٤/١٢٦(احملرر الوجيز   )١(
 .التركي: حتقيق) ١٦/٤٤٠(جامع  البيان للطربي   )٢(
 . املصدر السابق  )٣(
 ). ٤٣٩ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٥٧  ٥٥٧  ٥٥٧  ٥٥٧ 

٢(.والشوكاين )١(ح العموم الطربي،وقد رج( 

 :قال الرازي ملا كان جوابه عن السؤال بالوجه األول الذي ذكره ابن  جزي

ملا بينا أنه كان  ؛والقوالن يرجعان إىل معىن واحد :قال اإلمام أبو القاسم األنصاري(( 
يف  فأما من أعرض واستكرب، فإنما وقع ،وآيات رسوله ،رمحةً للكل لو تدبروا يف آيات اهللا

 )٣(.)) ]٤٤: فصلت[    MÃ   Â  Á L : احملنة من قبل نفِسه كما قال

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم صحة القرينة  املراد من العموم خصوص من آمن به قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
العموم يبقى على عمومه حىت يأيت ما خيصصه، ومل يأت ما يدل على إرادة  وألنَّ. الصارفة

 واهللا أعلم )٤(.ختصيص العموم

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 التركي: حتقيق) ١٦/٤٤١(جامع البيان   )١(
 ). ٣/٦١٦(فتح القدير   )٢(
 ). ٢٢/٢٠٠(مفاتيح الغيب   )٣(
 ). ٢/٥٩٩(السبت . قواعد التفسري د  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٥٨  ٥٥٨  ٥٥٨  ٥٥٨ 

 
 
 
 
 

 ﴾ سورة احلج ﴿
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٥٩  ٥٥٩  ٥٥٩  ٥٥٩ 

 :اآلية األوىل

ــاىل  ــه تع <  ?  @   M  G  F  ED  C  B  A : قول

     HL  ]٦٦: الحج[. 

 :قال ابن عاشور

  )١()). أو أريد باإلنسان خصوص املشرك(( 

اآليـة   أنَّ: وخالصته )٢(احلديث عن موضوع اآلية فيما سبق مبا أغىن عن إعادته، لقد مر
 واهللا أعلم. القول بإرادة اخلصوص قول مرجوح للعموم، وأنَّ

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ١٧/٣٢٦(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٥١٩ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٦٠  ٥٦٠  ٥٦٠  ٥٦٠ 

 
 
 
 
 

  ﴾ سورة النور ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٦١  ٥٦١  ٥٦١  ٥٦١ 

 :اآلية األوىل

!  "  #  $  %  &      '  )  (  *   +     ,   -.  /  M : قوله تعاىل

  4  3  2  1  0L ]٣٧: النور[.  

 :قال أبو حيان األندلسي

 ))تمل أنْ تكون فاحM $ L     جـارةمن إطالق العام ويراد به اخلاص، فأراد بالت
  )١()). ولذلك قابله بالبيع، أو يراد جتارة اجللب ،الشراء

عطف التجارة على البيع، وهذا العطف يدل علـى  : الذي أجلأ إىل هذا اإلحتمال هو إنَّ
ه يقابل البيع؛ وعليه فيكون املراد مـن عمـوم   الشراء؛ ألن: املغايرة فيكون معىن التجارة

 . التجارة خصوص الشراء

 . ذكر اخلاص بعد العام يدل على مزية هلذا اخلاص أنَّ: وحيتمل وجه آخر وهو

 :لزخمشريقال ا

 ))مث خص ه يف اإلهلاء أَالبيع؛ ألندخل من قل أنَّب التراحبة، وهي  جهت له بيعةٌاجر إذا ات
شيٍء بته الكلية من صناعته أهلته ما ال يلهيه شراُءلْط يتوقع فيه الربيف الوقت الثاين؛ ألنَّ ح 

  )٢()).هذا يقني، وذاك مظنون 

 واهللا أعلم. حمتمل يف اآلية د من عموم التجارة خصوص الشراء قولٌاملرا بأنَّ: القول إنَّ

|    |    |   

 
 

                                 
 ). ٦/٤٢٢(البحر احمليط   )١(
 ). ٧٣١ص(الكشاف   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٦٢  ٥٦٢  ٥٦٢  ٥٦٢ 

 
 

 

 
 
 
 

  ﴾سورة الشعراء  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٦٣  ٥٦٣  ٥٦٣  ٥٦٣ 

 :اآلية األوىل

 .]١٩٦: الشعراء[ M   z  y  x  wL : قوله تعاىل

 :قال الطربي

وإن هذا : يف كتب األولني، وخرج خمرج العموم ومعناه اخلصوص، وإمنا هو :يعين(( 
أنَّ ذكره وخربه يف بعض ما نزل من الكتب على : يعين؛ القرآن لفي بعض زبر األولني

  )١()). بعض رسله

القرآن وخربه موجود يف مجيع كتب األنبيـاء،   ذكر ظاهر العموم يف اآلية يقتضي أنَّ إنَّ
وهذا ما يدل عليه العموم، وهذا ما قاله جم٢(.من املفسرين ع(  

معـت  جأَ ا اشتمل عليه من أحكامٍعم وجود القرآن يف كتب األولني عبارةٌ أنَّ: وقد قيل
أنَّ: األنبياء، وقيل عليه شرائع ه عبارةٌوجود ط دون ما أمجعـت  ه فيها فقذكرِ عن وجود

 )٣(.عليه شرائع األنبياء من أحكام

 :قال الشوكاين

 )٤()). واألول أوىل ((

 
 
 

                                 
 التركي: حتقيق) ١٧/٦٤٤(جامع البيان   )١(
، رموز )٤٩٧ص(دار الكتب العلمية، التسهيل لعلوم التنزيل ) ٣/٥٥٥(تفسري القرآن العظيم البن  كثري  :ينظر  )٢(

، )٧٧٠ص(للزخمشري  ، الكشاف)١٦/٧٦(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )٥/٤١٨(الكنوز للرسعين 
 ).٣/٤٧٢(معامل التنزيل للبغوي 

 ).٤/١٦٨(فتح القدير   )٣(
 . املصدر السابق  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٦٤  ٥٦٤  ٥٦٤  ٥٦٤ 

وجوده يشمل الوجهني السابقني إذ ال دليل على  بأنَّ: وميكن اجلمع بني القولني
التخصيص من قرآنة، وسن . 

تدل عليه من  املراد من العموم يف اآلية خصوص بعض زبر األولني ال قرينةَ بأنَّ: القول إنَّ
وال عقلٍحس ،وال شرع؛ فيبقى العموم ، على بابه؛ وألنملعرفة ذلك إال  ه ال طريق

مل تكن جلميع األنبياء؛ بل  كر من كتبٍما ذُ باستقراء مجيع كتب األنبياء، وهذا حمال؛ فإنَّ
بكتبهم  مجيع األنبياء فكيف لنا بالعلمِ صص لنا خربقْاهللا مل ي إىل أنَّ لبعضهم؛ هذا إضافةً

 بأنَّ: املراد بذلك اخلصوص؟ فلم يبق لنا سوى األخذ بظاهر ما أخرب اهللا به إنَّ: حىت نقولَ
 . القرآن يف مجيع زبر األولني

 : الترجيح

ال يصح؛ لعـدم   خصوص بعضها قولٌ M   z  yL املراد من عموم  بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم. وجود القرينة الصارفة

|    |    |   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٦٥  ٥٦٥  ٥٦٥  ٥٦٥ 

 
 
 
 
 

 ﴾ سورة النمل ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٦٦  ٥٦٦  ٥٦٦  ٥٦٦ 

  :اآلية األوىل

MH  G  F  E  D  C  BA  @  ?                 K  J  I : قوله تعاىل

  R  Q  P  O   N  MLL ]١٦: النمل[ . 

 :قال أبو حيان األندلسي

  )١()).اه ونتمن ،من كل شيٍء يصلح لنا :العموم، واملراد اخلصوص أيظاهره (( 

  )٢(.وتبعه ابن جزي

هناك أشياء مل  ا، فإنَّسه أويت كل شيء، وهذا غري مراد حالعموم يف اآلية يقتضي أن إنَّ
يؤبوة ،العلمِ(( بل املراد خصوص ما حيتاج إليه من  × ُها سليمانتواحلكمة ،والن، 

وكلِّ ما بني  ،والدواب ،والوحش ،والرياح ،والطري ،واإلنس ،وتسخري اجلن ،واملال
  )٣()). السماء واألرض

  )٤( .لقد سبق احلديث عن موضوع هذه اآلية فيما سبق مبا أغىن عن إعادته

 :أثره يف  التفسري

 .قصر داللة املعىن، ودفع توهم التعارض: ، وخالصته)٥٤٩ص(سبق ذكره يف 

|    |    |   

 
 
 

                                 
 ). ٧/٥٨(البحر احمليط   )١(
 ).٥٠٣ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ).٤/١٨٥(فتح القدير للشوكاين   )٣(
 ). ٥٤٨ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٦٧  ٥٦٧  ٥٦٧  ٥٦٧ 

  :اآلية الثانية

                     !    "  #    $  %  &  '  )  (   *  M : قولـــه تعـــاىل

  +L ]٢٣: النمل[. 

 :قال ابن جزي

 ))١()).ك يراد به اخلصوص فيما حيتاجه امللْ عموم( 

: الكالم عن هذه اآلية كالكالم عن سابقتها؛ ولكن بقيت مسألة يف اآلية، وهي القول إنَّ
 .املراد من العموم خصوص زماا بأنَّ

 :قال القرطيب

  الكالم دلَّ ا فحذف املفعول؛ ألنَّيف زماا شيئً وتيت من كل شيٍءأُ: املعىن: وقيل(( 
  )٢()).عليه 

كان يف زماا، ومل تؤت ملكه؛ فالقول ذا قول  ×ان سليم القول ذا يعارضه أنَّ إنَّ
لك؛ ألنَّاملراد من العموم خصوص ما حتتاجه من املُ أنَّ: يقال الصواب أنْ فيه نظر؛ ولكن 

 واهللا أعلم. القول به صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف  التفسري

 .ودفع توهم التعارض قصر داللة املعىن،: ، وخالصته)٥٤٩ص(سبق ذكره يف 

|    |    |  

 
 

                                 
 ). ٥٠٥ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ).١٦/١٣٩(اجلامع ألحكام القرآن   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٦٨  ٥٦٨  ٥٦٨  ٥٦٨ 

 :اآلية الثالثة

ــاىل  ــه تع                     M  D      C  B  A@   ?  >  =  <  ;  :    9   8  7 : قول

EL ]٦٥: النمل[. 

 :قال ابن عاشور

  )١()). وسدنة بيوت األصنام ،خصوص الكهان :وهو عام مراد به اخلصوص أعين(( 

 :قال البغوي

  )٢()).عن وقت قيام الساعة  > يف املشركني حيث سألوا النيب نزلت(( 

اعة ((ما سأل املشركون عن ذلك إنالس ن هلم وقتعيفأبطلت اآليةُ  ؛جلحد النبوءة إن مل ي
  )٣()). هذه املزاعم إبطاالً عاماً معياره االستثناء

يشـمل املخلوقـات الـيت يف      M =  <  ;  :L: ظاهر العموم يف قوله إنَّ
على هذا القول  –هذا العموم  السماوات، واألرض؛ ولكن– غري مراد؛ ألنعِه مل يد علم 

الكُ الغيب غريهبيوت األصنام؛ فانصرف هذا العمـوم إىل إرادة خصـوص    ان، وسدنة
 . أولئك

يف أهل األرض، فكيف هو القـول يف   حه إن ص؛ ألنهجِالقول بإرادة اخلصوص غري مت إنَّ
 أهل السماوات، والكهنة ليسوا منهم ؟  

 
 
 

                                 
 ). ١٩/ ٢٠(التحرير والتنوير   )١(
 ).٣/٤١١(معامل التنزيل   )٢(
 ).١٩/ ٢٠(التحرير والتنوير   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٦٩  ٥٦٩  ٥٦٩  ٥٦٩ 

ما املراد من عموم أهل األرض خصوص العموم يف أهل السماوات على بابه، وإن: قيل فإنْ
 . الكهنة، وسدنة بيوت األصنام

رض إذا كان املراد من عمـوم أهـل األ  : وهو هذا اجلواب يرد عليه إشكالٌ إنَّ: فيقال
غريهم من أهل األرض ليسوا  أنَّ: هذا يعين خصوص الكهنة، وسدنة بيوت األصنام؛ فإنَّ

مرادين من حكم اآلية؛ لقصر داللة العام على الكهنة، وسدنة بيوت األصنام، وهذا معىن 
 . باطل

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم صحة  املراد من عموم من يف األرض خصوص الكهنة قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم . القرينة الصارفة؛ ولوجود املعارض

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٧٠  ٥٧٠  ٥٧٠  ٥٧٠ 

 
 
 
 
 

 ﴾ سورة القصص ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٧١  ٥٧١  ٥٧١  ٥٧١ 

  :اآلية األوىل

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈   ©  M : قوله تعاىل

±  °  ¯®  ¬  «  ª     ³  ²L ]٤: القصص[ . 

 :قال ابن عاشور

  )١()). األرض كإطالق االستغراق العريففإطالق (( 

مراد   األرض، وهذا غري للجنس؛ يقتضي عمومM  £ L : يف قوله) أل ( اعتبار  إنَّ
ما املراد من هذا العمـوم خصـوص   األرض، وإن فرعون مل ميلك مجيع لقرينة احلس، فإنَّ

 . أرض مصر

 :قال ابن عطية

فإنمـا   ،هكذا عامةً M  £ Lومىت جاءت ، وموضع ملكه ،رض مصرأيريد يف (( 
 ،ألنَّ األشياء اليت تعم األرض كلَّها قليلـةً  ؛يراد ا األرض اليت تشبه قصة القول املسوق

  )٢()). واألكثر ما ذكرناه

 :أثره يف  التفسري

ر سبحانه عن علو فساد فرعون يف أرض مصر بالعموم يف األرض أثر بالغي حيث عب
قصر داللة : مجيع األرض، وكذلك فساده عم يف وصف علو فرعون بالفساد فكأنَّ مبالغةً

 . املعىن على أرض مصر

|    |    | 

                                 
 ). ٢٠/٦٧(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٤/٢٧٦(احملرر الوجيز   )٢(

ف يف ث عنها ممن ألَّأغلبية مل أجد من حتد عطية من كليات األلفاظ يف التفسري، وهي كليةٌ هذا الذي ذكره ابن إنَّ
 .كليات األلفاظ



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٧٢  ٥٧٢  ٥٧٢  ٥٧٢ 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
  ﴾ سورة الروم ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٧٣  ٥٧٣  ٥٧٣  ٥٧٣ 

 : اآلية األوىل

 .]٢٦: الروم[ M  ;  :  9  87   6  5  4  3L  :قوله تعاىل

 :قال الطربي

 ))١()).خمرجه خمرج العموم، واملراد به اخلصوص  كالم(  

  )٢(.وتبعه ابن عطية

ذلك  بأنَّ: القول أنَّ: وخالصته )٣(لقد سبق احلديث عن هذه اآلية مبا أغىن عن إعادته،
ا طاعة طاعة املؤمن ظاهره، أم ذلك مراد به اخلصوص، ألنَّ بأنَّ: للعموم أوىل من القول

 .ه هللا وهو كارهفيه، وبسجود ظلِّ فبظهور صنعة اهللا: الكافر

|    |    |   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 التركي: حتقيق) ١٨/٤٨٣(جامع البيان   )١(
 ). ٤/٣٣٥(احملرر الوجيز   )٢(
 ). ٣٣٥ص(،  )١٢٧ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٧٤  ٥٧٤  ٥٧٤  ٥٧٤ 

  :اآلية الثانية

¤  ¥  ¦       §¨  ©  M  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª : قوله تعاىل

    ³  µ´    ¶    ¸   ¹    »  º    ¼        ¾  ½ L           
 ]. ٣٠: الروم[

 :قال ابن عطية

 :ل قولهوتأو ،ينالد :على أنه قد قيل يف الفطرة ةامللَّ :ومنها قول بعضهم يف الفطرة(( 
M ®  ¬ L ١()). املؤمنني :على اخلصوص أي(  

 :قال ابن عاشور

 ))به جنس فنفي اجلنس مراد بالوصف من التبديل خاص،  وقـوع جـنس    ال نفـي
بديلالت، ٢()). املراد به اخلصوص بالقرينة فهو من العام(  

يف نفي اجلنس، ولقد اختلـف  : ، والثاين)الناس ( يف لفظة : األول: يف اآلية عمومني إنَّ
املراد من معـىن   القول بأنَّ: أشهرها )٣(:كثرية العلماء يف معىن الفطرة يف اآلية على أقوالٍ

 . اإلسالم: الفطرة

 :قال الشوكاين

  )٤()).ر السلف اإلسالم، هو مذهب مجهو: املراد بالفطرة هنا بأنَّ: والقول(( 

 
 

                                 
 ).٤/٣٣٧(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٢١/٩٣(التحرير والتنوير   )٢(
 ). ٣/٢٤٨(فتح الباري البن حجر : ينظر  )٣(
 ). ٤/٣١٩(فتح القدير   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٧٥  ٥٧٥  ٥٧٥  ٥٧٥ 

 )١( :)٤٦٣ت(وقال ابن عبد الرب 

أهل العلم بالتأويـل   العلماء إمجاع بل نقل بعض )٢(؛)) املعروف عند عامة السلفوهو ((
  )٣(.على ذلك

ه ابتـدأهم للحيـاة،   البداءة اليت ابتدأهم اهللا عليها، فإن: املراد بالفطرة يف اآلية إنَّ: وقيل
 )٤(.والشقاوةواملوت، والسعادة، 

 :قال الشوكاين

واملعىن الشرعي  ،معناها شرعا وإمهال ،معىن الفطرة لغةًوهذا مصري من القائلني به إىل (( 
أو  ،وال ينايف ذلك ورود الفطرة يف الكتاب ،مقدم على املعىن اللغوي باتفاق أهل الشرع
  )٥()). السنة يف بعض املواضع مراداً ا املعىن اللغوي

الكفـر   القدر مـن أنَّ  سبب خالف العلماء يف تفسري الفطرة هو ما ذهب إليه أهلُ إنَّ
واملعاصي ليسا بقضاء اهللا؛ بل مما ابتدأ الناس روا الفطـرة باإلسـالم؛   إحداثه؛ لذلك فس

ره بـه أهـلُ  ليوافق مذهبهم يف ذلك، فحاول مجاعة من العلماء تفسري الفطرة بغري ما فس 
 .كما فعل بعضهم يف مسألة ااز )٦(وقوع يف موافقة مذهبهم،يف ال القدر خشيةً

مجيع الناس  أنَّ: -على قول ابن عطية  –ظاهر العموم األول يف اآلية يقتضي  إنَّ
 مفطورون على اإلسالم، وهذا غري مراد؛ بل املراد به خصوص املؤمنني؛ لقرينة احلس

 

                                 
وساد أهل الزمان يف ، ولد سنة مثان وستني وثالمثائةالنمري القرطيب،  أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد  )١(

مث حتول مالكيا مع ميل بين إىل فقه الشافعي يف  ،كان ظاهريا، صاحب التصانيف الفائقة، احلفظ واإلتقان
 ). ١٨/١٥٣(، سري أعالم النبالء )٣/٢١٧(تذكرة احلفاظ . ربيع اآلخر مات ليلة اجلمعة سلخ، مسائل

 ). ١٨/٧٢(التمهيد   )٢(
 ).١٨/٧٢(، التمهيد البن عبد الرب )٣/٢٤٨(فتح الباري : ينظر  )٣(
 ).١٦/٤٢٣(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٤(
  ).٤/٣١٩(فتح القدير للشوكاين   )٥(
 عن ابن القيم نقالً). ٣/٢٥٠(فتح الباري   )٦(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٧٦  ٥٧٦  ٥٧٦  ٥٧٦ 

خرج من ا، وأُارأقواملق للنه خد ثبت أنوق )١(على اإلسالم، مفطورٍ املشرك غري حيث أنَّ
  )٢(.بع كافراًبع يوم طُطُ الذي قتله اخلضر بيضاء وسوداء، والغالم ذريةً ×صلب آدم 

املراد من معىن اإلسالم ليس اإلسالم الشرعي؛ بل اإلسالم الفطري، وهـو اإلقـرار    إنَّ
<  @   M =  <  ;  :  9  8  7  6 : بالربوبية جاء ذلـك يف قولـه  

H  GF  E  DC  B  A       J  I        K         L           M           N         O   P         Q         

  RL  ]١٧٢: األعراف[. 

 :قال البغوي

ما يعترب اإلميان الشرعي املأمور به باإلميان الفطري يف أحكام الدنيا، وإن ولكن العربة(( 
  )٣()).والفعل املكتسب باإلرادة، 

وجب ال م املراد من عموم الناس خصوص املؤمنني قولٌ بأنَّ: القول إذا تقرر ذلك؛ فإنَّ
 . هم قد أخذ اهللا عليهم امليثاقار كلُّلق للناملشرك، والغالم، ومن خ له؛ ألنَّ

 :قال الشوكاين

 ،وكـافرهم  ،مسـلمهم على العموم من غري فرقٍ بني     M ® L          واَألوىل حملُ(( 
           فيبقُـون بسـببها علـى     ،وأنهم مجيعا مفطورون على ذلك لوال عوارض تعرض هلـم 

 )٤()). الكفر

 
ظاهر النفي يف اآلية يفيد نفـي   فإنَّ M      ³  ²  ± µ´ L: أما العموم الثاين يف قوله

بل املراد نفي نوعٍ -على قول ابن عاشور –مراد  مجيع أنواع التبديل خللق اهللا، وهذا غري 
                                 

 ).٤/٣١٨(فتح القدير للشوكاين   )١(
 ).١٦/٤٢٤(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٢(
 ). ٣/٤٩٥(معامل التنزيل   )٣(
 ).٤/٣١٨(فتح القدير للشوكاين   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٧٧  ٥٧٧  ٥٧٧  ٥٧٧ 

كثرياً من التبديل؛ لقرينة احلس فإنَّ خاص ممن خلقه اهللا على الفطرة قد بلت فطرتـه إىل  د
 .يهودية، أو نصرانية، أو جموسية

ين؛ فيكون فإذا محلنا الفطرة على معىن اإلسالم والد: ق مبا قبلهاهذه اجلملة هلا تعلُّ إنَّ
 :في يف اآلية على وجهنيوم النتوجيه عم

ال تبديل هلا من جهة اخلالق، و الجييء (( عليها  هذه الفطرة اليت فطر اهللا الناس أنَّ :األول
على خالف هذا بوجه، أي األمر :اليشقه سعيداًلَقى من خوال ي ،سعد قه          لَمن خ
فاللفظ على هذا حقيقة )١()).ا شقي. 

 :مبا قاله ابن اجلوزي :الثاين

 :وفيه قوالن، ال تبدلوا خلْق اهللا: والتقدير ،لفظه لفظ النفي، ومعناه النهي(( 

 .طأنه خصاُء البهائم، قاله عمر بن اخلطاب : أحدمها

فاللفظ  )٢(.))دين اهللا، قاله جماهد، وسعيد بن جبري، وقتادة، والنخعي يف آخرين : والثاين
 .على هذا جماز

مرجوح؛ لعدم وجود  بالعام املراد به اخلصوص قولٌ -هنا  –وعلى كال الوجهني؛ فالقول 
 واهللا أعلم. القرينة املوجبة لصرف ظاهر العموم إىل إرادة اخلصوص

|    |    |   

 
 

 

 
                                 

 ).١٦/٤٣٠(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )١(
 ).٦/١٥١(زاد املسري   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٧٨  ٥٧٨  ٥٧٨  ٥٧٨ 

  :اآلية الثالثة

M    T   S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I   H  G : قوله تعاىل

  V  UL ]٣٦: الروم[. 

 :قال ابن عاشور

 )١()).مراد به خصوص املشركني  M ® L ـف(( 

ذلك يشمل مجيع الناس مؤمنهم، وكافرهم؛ ولكن  ظاهر العموم يف اآلية يقتضي أنَّ إنَّ
ه هذا خالف وصف املؤمن فإن هذا العموم غري مراد؛ بل املراد خصوص املشركني؛ ألنَّ

دةيشكر عند النعمة، ويرجو عند الش . 

الفرح عند حصول الرمحة، والقنوط عند  القرينة الصارفة لظاهر العموم غري موجبة فإنَّ إنَّ
ه قد يقع حىت من ذلك كما يقع فيه املشركون فإن حصول السيئة ال ختتص باملشركني، فإنَّ

 :املسلم قال القرطيب

 ))ذه املثابة  وكثري ٢()).ممن مل يرسخ اإلميان يف قلبه(  

 :قرينة صرف ظاهر العموم يف اآلية هي قرينة السياق حيث قال اشور أنَّلقد ذكر ابن ع

  )٣(.)) ]٣٧: الروم[ M  g      f  e  d  c  bL  :بقرينة أنَّ اآلية ختمت بقوله(( 

        : اآلية مل ختتم ذه اخلامتة؛ بل وردت هذه اخلامتة يف اآلية اليت بعدها وهـي  إنَّ: فيقال له
 M\  [  Z  Y  X  `   _  ^  ]  L ]٣٧:لروما [ـ ؛ وعليه فال ت عتلـك   د

 .قرينة صارفة

                                 
 ). ٢١/١٠٠(التحرير والتنوير   )١(
 ). ١٦/٤٣٥(اجلامع للقرطيب   )٢(
 ).٢١/١٠٠(التحرير والتنوير   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٧٩  ٥٧٩  ٥٧٩  ٥٧٩ 

 :ذلك على العموم صنيع الطربي عند تفسريه هلذه اآلية حيث قال ومما يدل على أنَّ

واألموال،  ،وعافية يف األبدان ،ورخاء ،إذا أصاب الناس منا خصب: قول تعاىل ذكرهي(( 
بفرحوا بذلك، وإنْ تصبهم منا شددط ،ةٌ من جواألبـدان  ،وبالٍء يف األمـوال  ،وقَح                                   

 MS  R  Q L  يقول :األعمال بينهم وبني اهللا، وركبوا من  يءمبا أسلفوا من سي

ـ  )١(،)) إذا هم ييأسون من الفـرج : يقول M     V  U    TL املعاصي فعومل يـرد   م
 .ختصيص أحد

  :الترجيح

مرجوح؛ لعـدم وجـود    املراد من عموم الناس خصوص املشركني قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم. القرينة الصارفة املوجبة

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 التركي: حتقيق) ١٨/٥٠١(جامع البيان   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٨٠  ٥٨٠  ٥٨٠  ٥٨٠ 

 
 
 
 

 

 
 

 ﴾ سورة الزمر  ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٨١  ٥٨١  ٥٨١  ٥٨١ 

  :اآلية األوىل

  .]٣: الزمر[ Mw   v  u  t   s  r     q     xL : قوله تعاىل

 :عطيةقال ابن 

وقضى  ،وإما أن يكون لفظها العموم ومعناها اخلصوص فيمن ختم اهللا عليه بالكفر(( 
  )١()). يف األزل أنه ال يؤمن أبداً

هذه اآلية إما أن يكون معناها أن اهللا ال يهـدي الكـاذب   : (( أما التوجيه اآلخر فقوله
 )٢()). الكفار يف حال كذبه وكفره

 )٣(.آلية، وأمثاهلا مبا أغىن عن إعادتهلقد سبق احلديث عن هذه ا

|    |    |  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ). ٤/٥١٨(احملرر الوجيز   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 ).٣٨٠ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٨٢  ٥٨٢  ٥٨٢  ٥٨٢ 

  :اآلية الثانية

ــه تعــاىل M  W  V  UT  S   R  Q  PO  N  M   L  K  J : قول

^  ]  \  [  ZY   X     f  e   d   c  b  a  `_  g       
  m  l   k    j  ihL  ]٧: الزمر[. 

 :قال ابن عطية

والكالم ظاهره العموم ومعناه اخلصوص فـيمن   ،الرضى مبعىن اإلرادة :فقالت فرقة(( 
  )١()). وحتمه له ،قضى اهللا له باإلميان

القـول   أنَّ: وخالصة القول فيها )٢(ع فيما سبق،لقد  مضى احلديث عن هذه اآلية بتوس
إرادة اهللا للكفر هـي إرادة   اآلية على عمومها يف مجيع العباد، وأنَّ أنَّ: يقال الصواب أنْ

كونية قدرية يقع فيها ما حيب، وما الحيب، و ليست إرادة شرعية ال يكون فيها إال مـا  
حيب؛ فلذلك ال يرضى من عباده إتيان الكفر، ويرضى منهم إتيان الطاعـة،  ويف عـدم    

يف حمظورين القول بذلك وقوع: 

ضى، صفة الر: لتايل نفي صفات اهللا، ومنهانفي خلق اهللا ألفعال العباد، وبا حمظور: األول
 .وهو ما وقع فيه املعتزلة

ضـى،  ضى، وجعلها مبعىن اإلرادة، أو حمظور تأويل صـفة الر حمظور نفي صفة الر: الثاين
وجعلها مبعىن بعض املخلوقات من النم والعقوبات، وهو ما قع فيه األشاعرةع. 

|    |    |    

 
 

                                 
 ). ٤/٥٢١(احملرر الوجيز   )١(
 ).١٤٩ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٨٣  ٥٨٣  ٥٨٣  ٥٨٣ 

 
 
 
 
 

 
 

 ﴾ سورة الشورى ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٨٤  ٥٨٤  ٥٨٤  ٥٨٤ 

  :اآلية األوىل

>  =  <  ?  @M  E  D  C  B   A : قوله تعاىل

  P   O  N  M     L    K  JI   H  G  FL ]٥: الشورى[. 

 :قال ابن جزي

 )١()).املالئكة إمنا يستغفرون للمؤمنني من أهل األرض  ألنَّعموم يراد به اخلصوص؛(( 

 :قال ابن اجلوزي

 :قوالنفيه (( 

 .ه أراد املؤمنني، قاله  قتادة، والسديأن: أحدمها

لي هاروت وماروت استغفروا ملن يف تهم كانوا يستغفرون للمؤمنني، فلما ابأن: والثاين
  )٢()).األرض 

ا على القول الثاين فال جه على القول األول، أمطلب املغفرة، وهذا مت: اإلستغفار يعين إنَّ
ما يستغفرون للمؤمنني دون الكفار، فلفظ هذه اآلية عام، ومعناها  هم إنألن ((يتجه ذلك؛ 

الكافر اليستحق  ؛ألنَّ M  ®  ¬   «L : خاص، ويدل على التخصيص قوله
أن ي٣()).ر له تغفَس(   

 :يف تفسريه حيث قال )٤()٦٦١ت(ومن نفيس الكالم يف هذه اآلية ما ذكره احلافظ الرسعين

                                 
 ). ٦٥٠ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ). ٧/٧٢(زاد املسري   )٢(
 .املصدر السابق  )٣(
)٤(  عز الدين عبدالرزاق بن رزق اهللا بن أيب بكر، أبو حممد، الرسنِعا  ي نسبة إىل بلدة رأس عني يف ديار بكر قريب

من مدينة القامشلي يف سوريا اليوم، احلنبلي، ورحل يف طلب العلم، تفقه على كبار العلماء كاملوفق ابن 
شذرات الذهب البن . قدامة، وله تالميذ مشهورين كابن دقيق العيد، وله مؤلفات عدة، تويف يف سنجار

، طبقات )٢/١٣٢(ن مفلح ، املقصد األرشد الب)٣/٢٩٢(، األعالم للزركلي )٥/٣٠٥(العماد احلنبلي 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٨٥  ٥٨٥  ٥٨٥  ٥٨٥ 

استغفارهم  ه من العام الذي يراد به اخلصوص، وأنَّأن: يقتضيه البحث الصحيحوالذي (( 
، وقوله    M  ®  ¬   «L : للمؤمنني خاصة، بدليل قوله تعاىل يف موضع آخر

ا عنهمتعاىل حاكي : M  º  ¹  ¸    ¶    µL َّاهللا تعاىل قد أخرب أنَّ ، مث إن 
فكيـف تتـوارد     M½  ¼    À  ¿  ¾L : املالئكة يلعنون الكفار يف قوله

 ... )) اللعنة واالستغفار على حمل واحد؟

 ، فاعتمدوالتفسري الصحيح ماذكرته لك أوالً: (( اآلخر يف اآلية القولَ ذكر مث قال بعد أنْ
  )١()).ا ه بعضق بعضكتاب اهللا تعاىل يصد عليه، فإنَّ

  :الترجيح

صحيح؛ لصـحة القرينـة    املراد من العموم يف اآلية خصوص املؤمنني قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم. الصارفة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري

أثر بالغي ملا كانت الغاية من خلق اجلن واإلنس هي العبادة، ومل يكن ممن امتثـل هـذه   
ذا االعتبـار    هم هم اخللق وغريهم من الكفار الشيءالغاية غري املؤمنني فكأن فلما كانوا

عباللة على شرفهم وفضلهم عنداهللا ومالئكتهر عنهم بالعموم لد. 

|    |    |  

 
 
 
 
 

                                                                                             
 ). ٥٥ص(املفسرين للسيوطي 

 ). ٧/٥٢(رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٨٦  ٥٨٦  ٥٨٦  ٥٨٦ 

 
 
 

 
 

 
 

 ﴾ سورة الزخرف ﴿
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٨٧  ٥٨٧  ٥٨٧  ٥٨٧ 

 :اآلية األوىل

 .]٧: الزخرف[   My  x  w  v  u  t        {  zL : قوله تعاىل

 :قال ابن عطية

 مل مـن  األولني يف كان فقد الإو ؛استهزأ فيمن اخلصوص به واملراد العموم ظاهره(( 
  )١( )). ءييستهز

رسل إليهم من األولني كان مـن فعلـهم   مجيع من أُ ظاهر العموم يف اآلية يقتضي أنَّ إنَّ
: احلس يصرف هذا العموم إىل إرادة اخلصـوص  بأنبيائهم اإلستهزاء، وهذا غري مراد، فإنَّ

 .منؤمل ي آمن، ومنهم من مل يستهزيء؛ وإنْمنهم من  فيمن استهزأ؛ ألنَّ

 :الترجيح

 واهللا أعلم . صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم املعارض القول بإرادة اخلصوص قولٌ إنَّ

 :أثره يف التفسري

دفع توهم التعارض بني ظاهر اآلية وبني ما وجد يف احلس من عدم استهزاء بعض من مل 
 .يؤمن، ومن إميان بعضهم

|    |    |   

 
 
 
 
 
 

                                 
  ). ٥/٤٦(احملرر الوجيز  )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٨٨  ٥٨٨  ٥٨٨  ٥٨٨ 

 
 

 
 
 
 

 ﴾ سورة الدخان ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٨٩  ٥٨٩  ٥٨٩  ٥٨٩ 

 :اآلية األوىل

 . ]٣٢: الدخان[ M  £   ¢     ¡  �    ~  }L : قوله تعاىل

 :قال أبو حيان األندلسي

 )١()). مفضلة عليهم  >ألنَّ أمة حممد  ؛عاملي زمام :أي(( 

العموم على  أنَّ: وقد قيل )٢(احلديث عن موضوع هذه اآلية مبا أغىن عن إعادته، لقد مر
 جعلنا األنبياء منهم، وأكرمناهم بإنزال املن بأنْ: (( املراد من تفضيلهم بابه، وأنَّ

والسلوى، وتظليل الغمام عليهم، وغري ذلك من اآليات العظام، والعجائب املختصة           
  )٣()).م 

 :أثره يف التفسري

 ).٣١٨ص(سبق ذكره يف 

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٨/٣٨(البحر احمليط   )١(
 ). ٣١٦ص: (ينظر  )٢(
 ).٧/١٧٣(رموز الكنوز    )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٩٠  ٥٩٠  ٥٩٠  ٥٩٠ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ﴾ سورة األحقاف ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري       

  ٥٩١  ٥٩١  ٥٩١  ٥٩١ 

  :اآلية األوىل

ــه تعــاىل Mm  l        w  vu   t  s  r  q  p  o  n        x : قول

  z  yL ]٢٥: األحقاف[ . 

 :قال ابن عطية
  )١()). ظاهره العموم ومعناه اخلصوص ((

 )٢(.وتبعه ابن جزي على ذلك
ا عدم جعل املساكن من اخلصوص املراد فهذا أم (٣)عاد وأمواهلا، رجالُ: واخلصوص املراد

خرج ما كان بعده مما كان قبله، فهو على هذا من العام االستثناء بعد ذلك أَ صحيح؛ ألنَّ
 .املخصوص بدليل االستثناء، ال من العام املراد به اخلصوص

ومن كان معه ممن آمن به كان  دهو القرينة الصارفة هلذا العموم هي قرينة احلس؛ ألنَّ إنَّ
ممن يصح ومع ذلك ) كل ( وقد دخلوا يف العموم بصيغة ) شيء (  طلق عليهم كلمةُأن ي

 .فليسوا مرادين من هذا العموم
 :قال الطربي

 ))ما عىن بقولهوإن : Mm  l        p  o  n L   ُمما أرالكه؛ ألن سلت ر ها مل تـدم
 (٤))).آمن به ، ومن كان هوداً

 :أثره يف التفسري
 .أثر بالغي للداللة على شدة التدمري الذي حلق بقوم عاد

|    |    |  

                                 
 ). ٥/١٠٢(احملرر الوجيز   )١(
 ).٦٨٤ص(التسهيل  لعلوم التنزيل   )٢(
 ). ٤/١٤٢(معامل التنزيل للبغوي   )٣(
 .التركي: حتقيق) ٢١/١٥٨(جامع البيان   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٥٩٢  ٥٩٢  ٥٩٢  ٥٩٢  ٥٩٢ 

 
 
 
 

 
  ﴾ سورة احلجرات ﴿

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٥٩٣  ٥٩٣  ٥٩٣  ٥٩٣  ٥٩٣ 

  :اآلية األوىل

M  {  z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p : قوله تعـاىل 

  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~       }  |L ]٢: الحجرات[ . 

 :قال ابن عاشور

  )١()). اخلصوص به مراد عام أنه على األعمال بعض حبط يراد أنْ وجيوز ((

ـ  >جمرد رفع الصوت على صوت النيب  أنَّ: ظاهر العموم يف اآلية يعين إنَّ  ألنْ بموجِ
ه، وهذا غري مراد؛ بل املراد من عموم األعمال خصوص بعضها ال ط عمل اإلنسان كلَّحيب

 .يعلم مقدار ذلك إال اهللا

ه حيبط عمل اإلنسان كلَّه ال الة على هذا اخلصوص هي قرينة اإلمجاع على أنالقرينة الد إنَّ
 . من حيث ال يعلم

 :قال القرطيب

  االنسـانُ  يكفـر  أن مبوجبٍ M  ¥  ¤  £  ¢  ¡    ¦L: قوله وليس ((
 ال كـذلك  الكفـر،  على مياناإل باختياره إال مؤمنا الكافر يكون ال فكما يعلم، ال وهو

 يكـون  ال كذلك، بإمجاع خيتاره وال ،الكفر إىل يقصد ال حيث من كافراً املؤمن يكون
  )٢()). يعلم ال حيث من كافراً الكافر

 أنْ راناخلي كاد : ((سبب نزول هذه اآلية ما أخرجه البخاري عن ابن أيب مليكة قال إنَّ
 حابس بن باألقرع أحدمها أشار متيم بين وفد >ى النيب عل قدمملا  وعمر بكر أبو :يهلكا

 قالف ،خاليف أردت اإمن :لعمر بكر أبو فقال بغريه، اآلخر وأشار ،جماشع بين أخياحلنظلي 

                                 
 ). ٢٦/٢٢٢(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٩/٣٦٣(اجلامع ألحكام القرآن   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٥٩٤  ٥٩٤  ٥٩٤  ٥٩٤  ٥٩٤ 

M  r  q  p    فنزلت >عند النيب  أصواما فارتفعت ،خالفك أردت ما :عمر 

  x  w  v   u  t  sL إىل قوله:     M  »L . 

:              ومل يذكر ذلك عن أبيه يعين - بعد عمر فكان :الزبريقال ابن : أيب مليكة ابن قال
رار، مل يسمعه حىت              ثه كأخي الس، حدحبديث >ث النيب إذا حد –أبا بكر 
 )١()).يستفهمه 

لقد ظن فيعم اإلحباطُ: ظاهر العموم يف اآلية على بابه أنَّ طبن قيس بن مشاس  ثابت 
مجيع العمل مبجرد رفع الصوت فبشره النيب < املراد من النهي  ألنَّ )٢(ه من أهل اجلنة؛أن

، شوهذا املعىن متحقق يف نفوس الصحابة  )٣(وتوقريه، >يف اآلية تعظيم رسول اهللا 
الصوت املنهي عن رفعه ليس املقصود منه ما كان لالستهانة واالستخفاف بالرسول  وألنَّ
 اآلية املؤمنون؛ وإمنا هو جمرد رفع الصوت ذلك كفر حبد ذاته، واملخاطبون يف ؛ ألنَّ >

يف رفع أصوام عند   شويدل على هذا ما جاء عن بعض الصحابة  )٤(.دون ذلك املعىن
 ذلك على أنَّ فدلَّ  >ى منه الرسول ذلك مما اليتأذَّ ألنَّ )٥(دون إنكار منه؛ >الرسول 

عموم النهي عن رفع الصوت يف اآلية املراد منه ما كان عن غري استهانة به، ومما اليتأذى 
  .>منه 

 
 

                                 
) ٤/٣٦٣( أخرجه البخاري، كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، باب مايكره من التعمق والتنازع يف العلم   )١(

 ). ٧٣٠٢(برقم 
برقم ) ١٩/٤٦٢(، ومسند اإلمام أمحد )٤٨٤٦(برقم ) ٣/٢٩٥(صحيح البخاري : ينظر القصة بتمامها  )٢(

)١٢٤٨٠ .( 
 ).١٩/٣٦١(اجلامع  ألحكام القرآن للقرطيب   )٣(
 ). ١٩/٣٦٢(املصدر السابق   )٤(
ورفع عمر بن اخلطاب صوته  ،>رفع العباس بن عبداملطلب صوته يوم حنني ملا كان مع الرسول : من ذلك  )٥(

ما يف حضرته  بورفع عائشة وزينب  ،>ا أبا سفيان ملا كان مع الرسول يوم أحد خماطبأصوا< 
 ...فما زاد على أن تبسم من صنيع عائشة ا



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٥٩٥  ٥٩٥  ٥٩٥  ٥٩٥  ٥٩٥ 

 :حتتمل معنني باعتبار الفاعلني M   ¢  ¡   £L : قوله إنَّ

ا واستهانة؛ فـاحلبط يف اآليـة علـى    كانت اآلية يف من يفعل ذلك استخفافً إنْ :األول
 .األعمالحقيقته، ويشمل ذلك مجيع 

وهـذا   –ا على طبعه من املؤمنني أو جري كانت اآلية يف من يفعل ذلك غافالً إنْ :الثاين
 :فاحلبط يف اآلية حيتمل معنيني )١(-أرجح لداللة السياق

وتعظيمه الذي مل  >لتوقري رسول اهللا  داملراد من العموم خصوص العمل املع أنَّ :أحدمها
فيحبط على هذا أجر النية يف ذلك؛ ويكون معىن اإلحباط )٢(؛ه فعلهيفعله جبارحته لو أن: 

  )٣(.نقص املَنزِلة، ال إِسقاطُ العمل من أصله كما يسقط بالكفر

لئال حتبط أعمالكم : ا فيكون املعىنيف الوقوع يف الكفر تدرجيي فعل ذلك سبب أنَّ :الثاين
 :قال أبو جعفر النحاس عن هذا )٤(.وتؤول لذلك؛ فاحلبط على هذا حقيقة

  )٥()).ه خطأ م أنلر عدبضعيف إذا ت وهذا قولٌ(( 

 :الترجيح

صحيح؛ لصحة القرينة  املراد من عموم األعمال خصوص بعضها قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم. الصارفة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري

املبالغة يف التهديد مبساس : أثر بالغي وهو: اوأيضقصر داللة املعىن على بعض األعمال، 
 .ه إحباط للعمل كلهوذلك بالتعبري عن إحباط بعض األعمال بأن> جناب النيب 

                                 
 ).٥/١٤٥(احملرر الوجيز البن عطية   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 املكتب اإلسالمي: ط) ٧/٤٥٧(زاد املسري البن اجلوزي   )٣(
 ).٥/١٤٥(احملرر الوجيز البن عطية   )٤(
 ). ٨٦٣ص(إعراب القرآن   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٥٩٦  ٥٩٦  ٥٩٦  ٥٩٦  ٥٩٦ 

 
 
 
 
  

 
 
 

 ﴾ سورة ق ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٥٩٧  ٥٩٧  ٥٩٧  ٥٩٧  ٥٩٧ 

 :اآلية األوىل

 . ]١٨: ق[ M  A  @  ?    >  =  <  ;  :L : قوله تعاىل

 :قال ابن عاشور

؛ M    A  @  ?    >L: واألظهر أنَّ هذا العموم مراد به اخلصوص بقرينة قوله (( 
فال يكتـب   ،ليكون عليه اجلزاء ؛أو شر ،ألنَّ املراقبة هنا تتعلق مبا يف األقوال من خري

مـا  وإن ،أو فساده إذ ال حكمة يف كتابة ذلك ،احلفظة إالّ ما يتعلق به صالح اإلنسان
  )١()). اجلزاء يكتب ما يترتب عليه

 :قال ابن اجلوزي

 :وأقواله على قولني ،واختلفوا هل يكتبان مجيع أفعاله(( 

 .أنهما يكتبان عليه كلَّ شيٍء حىت أنينه يف مرضه، قاله جماهد :أحدمها

 )٢()). ، أو يوزر، قاله عكرمةعليهأنهما ال يكتبان إالّ ما يؤجر  :والثاين

 )٣(للتنصيص على االستغراق)  نم( سياق النفي من صيغ العموم، وزيادة كرة يف الن إنَّ
عدل عن هذا الظاهر إال بدليل الذي تفيده النكرة؛ هذا هو ظاهر العموم يف اآلية؛ وال ي

 :يفيد التخصيص؛ وهلذا قال ابن عطية

  )٤(.ب القول بالعموموصو))  وهذا هو ظاهر اآلية(( 

 
 

                                 
 ). ٢٦/٣٠٣(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٧/١٩٣(زاد املسري   )٢(
 ).٢٦/٣٠٣(التحرير والتنوير   )٣(
 ). ٥/١٦٠(احملرر الوجيز   )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٥٩٨  ٥٩٨  ٥٩٨  ٥٩٨  ٥٩٨ 

اهللا قد جعل احلساب على  القرينة الصارفة لظاهر العموم يف اآلية قرينة حمتملة؛ إذ إنَّ إنَّ
ذلك مما  كني هي كتابة احلسنات والسيئات؛ ألنَّعمل اإلنسان، والقصد من عمل امللَ

إما بدخول اجلنة، أو بدخول النار، وما كان خالف ذلك مما يتلفظ : يترتب عليه اجلزاء
يترتب عليه اجلزاء ال فائدة من كتابته؛ إلنتفاء احلكمة عنه، وهللا احلكمة به اإلنسان مما ال

 . البالغة

تلفُّ عطية أنَّ لقد ذكر ابنظ اإلنسان أن يكون خرياً: ه ال خيلومجيعاً، أو شره ال ، وأن
حل، قال: ا على مقولة الرجل لبعريهيتوسط أحد بني هاتني احلالتني حيث قال معقب: 

 ) حل( ـفإنْ كان يف طاعة ف ،اللفظة إذا اعتربت فهي حبسب مشيه ببعريه وهذه(( 
نْ أوال بد  ،واملتوسط بني هذين عسري الوجود ،وإنْ كان يف معصية فهي سيئة ،حسنة

  )١()). و خلالفهأ ،صها للخريلحوال املرء قرائن ختأيقترن بكل 

  :الترجيح

العام يبقى  مرجوح؛ ألنَّ املراد من عموم اللفظ ما يترتب عليه اجلزاء قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
صه، ومل يأيت ما خيصص هذا العموم؛ فيبقى على عمومه، على عمومه حىت يأيت ما خيص

 واهللا أعلم. القرينة الصارفة غري موجبة يف القول بإرادة اخلصوص وألنَّ

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٥/١٦٠(احملرر الوجيز   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٥٩٩  ٥٩٩  ٥٩٩  ٥٩٩  ٥٩٩ 

 
 
 
 
 

 
 

 ﴾ سورة الذاريات ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠ 

 :اآلية األوىل

 .]٤٢: الذاریات[   M  y  x        w  v  u  t     s   r  qL : قوله تعاىل

 :قال ابن جزي

  )١()).هلكه ت والعموم هنا يراد به اخلصوص فيما أذن للريح أنْ(( 

ق احلديثُلقد سب املراد من  القول بأنَّ أنَّ: وخالصته )٢(.مبا أغىن عن إعادته عن ريح عاد
، -ويدخل فـيهم النسـاء    -رجال عاد : العموم خصوص ما أذنت الريح بإهالكه وهو

 واهللا أعلم . صحيح؛ لصحة القرينة املوجبة؛ ولعدم املعارض وأمواهلا قولٌ

 :أثره يف التفسري

 ).٥٩١ص(سبق ذكره يف 

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 ). ٧١٦ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ). ٥٩١: (ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٠١  ٦٠١  ٦٠١  ٦٠١  ٦٠١ 

  :اآلية الثانية

 . ]٥٦: الذاریات[ M   H  G  F  E  D   CL : قوله تعاىل

 :قال القرطيب

ه يعبده، فجـاء بلفـظ العمـوم، ومعنـاه     هذا خاص فيمن سبق يف علم اهللا أن إنَّ(( 
  )١()).اخلصوص 

اء، وابن قتيبة، وزيد بن أسلم، وسـفيان الثـوري، واختـاره    وهذا قول الضحاك، والفر
  )٢(.القاضي أبو يعلى

هللا تعاىل، وهذا العموم يرده  مجيع اإلنس واجلن عابد ظاهر العموم يف اآلية يقتضي أنَّ إنَّ
ار اليعبـدون اهللا، وال يطيعونـه   هناك من اجلن واإلنس كفَّ احلس، والعقل، والشرع فإنَّ

ه يعبدهفانصرف العموم ألجل هذا إىل إرادة خصوص املؤمنني ممن سبق يف علم اهللا أن . 

M  D   C : قتيبة يف معرض حديثه عن العام املراد به اخلصوص بقولـه  ابنل لقد مثَّ

   H  G  F  EL ك على ذلـك قولـه يف   يريد املؤمنني منهم، يدلُّ: (( قال

  )٣()).خلقنا : أي  M'  &  %  $   #  "  ! L : آخر موضعٍ

عـب، وابـن   مما يدل على صحة هذا التأويل ما جاء يف قراءة ابن عباس، وأيب بن ك إنَّ
  )٤().وما خلقت اجلن واإلنس من املؤمنني إال ليعبدون : ( مسعود

 
                                 

 ).١٩/٥٠٦(اجلامع ألحكام القرآن    )١(
 ).  ٢٢/٤٤٤(، جامع البيان للطربي )٧/٢١٤(زاد املسري البن اجلوزي    )٢(
 ). ٢٨٢ص(تأويل مشكل القرآن    )٣(
، تفسري القرآن للسمعاين )٤/٢٣٥(، معامل التنزيل للبغوي )١٤٦ص(خمتصر يف شواذ القراءات البن خالويه  )٤(

القراءة  ومل أقف هلا على سند لتعلم صحتها من عدمه؛ ألنَّ). ٥/١٣٠(، فتح القدير للشوكاين )٥/٢٦٤(
 واهللا أعلم. سندها، وهنا مل أعثر هلا على سندالشاذة تنزل منزلة خرب اآلحاد إذا صح 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٠٢  ٦٠٢  ٦٠٢  ٦٠٢  ٦٠٢ 

 :كرأخرى غري ما ذُ يف اآلية أقواالً إنَّ

 )١(طما خلقت اجلن واإلنس إال آلمرهم بالعبادة، وهو قول علي بن أيب طالب  :أحدمها
 اجلن ر بعبادته مجيعماهللا أَ وعليه فيكون العموم يف اآلية على بابه، فإنَّ )٢(واختاره الزجاج؛
 . ]٣١: التوبة[   M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ L : واإلنس قال تعاىل

ا، وهم من مروا بالعبادة قطعه ما أُلْاانني والصبيان، والب ولكن يرد على هذا القول أنَّ
  )٣(.اإلنس

 طا، وهو قول ابن عباس ا وكرهوا بالعبادة طوعقرواإلنس إال لي ما خلقت اجلن :الثاين
ا فمن الكافرين ا فمن املؤمنني، وأما اإلقرار كرها اإلقرار طوعفأم )٤(وجماهد بنحوه،

 .بظهور أثر الصنعة فيهم: ويكون

 :قال الثعليب عن قول جماهد

  )٥()). وتوحيده وجوده عرف ملا خيلقهم مل لو ألنه ؛القول هذا يف أحسن ولقد ((

ولكن اإلقرار باهللا ومعرفته  فإنَّ: ايرد على هذا القول ما ورد على القول السابق، وأيض
بوجود اهللا ومعرفته، وكثري من  قرإبليس م ليست الغاية من خلق اجلن واإلنس؛ وإال فإنَّ

: معىن ذلك ا القول بأنَّار كذلك، ومع ذلك مل تشفع هلم عبادم هذه عند اهللا، أمالكفَّ
ظهور الصار، والغاية من خلق اجلبال مثالًبني الغاية من خلق الكفَّ فما الفرق إذاً: عة فيهمن 

 

 

                                 
 ).٧/٢١٤(، زاد املسري البن اجلوزي )١٩/٥٠٧(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )١(
 ). ٥/٥٨(معاين القرآن وإعرابه   )٢(
 ).٧/٢١٤(، زاد املسري البن اجلوزي )١٩/٥٠٦(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   )٣(
 ).٧/٢١٤(اجلوزي زاد املسري البن   )٤(
 ). ٩/١٢٠(الكشف والبيان   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٠٣  ٦٠٣  ٦٠٣  ٦٠٣  ٦٠٣ 

بني املختلفات؛  تسويةٌ: ف بالعبادة، واآلخر غري مكلف ففي هذا القولاألول مكلَّ مع أنَّ 
 .وهذا اليصح

قرار، واملعرفة ففي اإل: الغاية من خلق اجلن، واإلنس هي القول بأنَّ أنَّ: ومما يرد على هذا
على  درجة واحدة ال يتفاضل  - وهو عبادةٌ –اإلميان  أنَّ )١(:هذا وقوع يف قول املرجئة

 .كإميان أفسق املسلمني؛ وهذا الشك باطل طفيه أهله، ويكون إميان أيب بكر 

قال ابن تيمية عمر العبادة باملعرفةن فس: 

 )٢()).ضعيف  هذا قولٌ((  

ويتذللوا،  وهذا مذهب مجاعة من أهل  اجلن واإلنس إال ليخضعوا إيلَّما خلقت : الثالث
ا من الكافر فيكون اخلضوع ، أمل من املؤمن حقيقةًويكون اخلضوع والتذلُّ )٣(،املعاين

والتذلل جبريان قضاء اهللا عليه؛ وعليه فيكون العموم يف اآلية على بابه، فاملؤمن على هذا 
٤(.قضاء اهللا وقدره ا عنوالكافر ال ميلك خروج(  

غري اجلن واإلنس من  ه ال مزية لتخصيص اجلن واإلنس بذلك، فإنَّأن: ولكن يرد على هذا
لقضاء اهللا، وتدبريه، فالتسوية بني الغاية من خلق الثقلني بالغاية  املخلوقات كذلك خاضع

 . بني خمتلفني؛ وهذا اليصح من خلق غريمها تسويةٌ

مة يف العلم متقد: هي الم التعليل؛ وليست للعاقبة والصريورة، وهيالالم يف اآلية  إنَّ
ة هي املراد املطلوب املقصود من الفعل واإلرادة، متأخرة يف الوجود واحلصول، وهذه العلَّ

  )٥().خلقت ( 

 

                                 
 ).١/٢١٣(مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري : ينظر  )١(
 ). ٨/١٨٧(جمموع الفتاوى   )٢(
 ). ٧/٢١٤(زاد املسري البن اجلوزي   )٣(
 . املصدر السابق  )٤(
 ).٨/١٨٧(جمموع الفتاوى   )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٠٤  ٦٠٤  ٦٠٤  ٦٠٤  ٦٠٤ 

املراد من اإلرادة يف اآلية اإلرادة الكونية؛ ال اإلرادة الشرعية؛ وقوع يف  بأنَّ: يف القول إنَّ
يعبده  ذلك يقتضي أنْ أنَّ: وهو -هو القرينة الصارفة للقول بإرادة اخلصوص  - إشكالٍ

بق يف به خصوص من س ذلك مراد بأنَّ: مجيع اجلن واإلنس؛ وهذا غري واقع؛ فكان القول
و اجلواب عن هذا اإلشكاله يعبده، هعلم اهللا أن. 

طا قول علي بن أيب طالب أم :إرادة : فاإلرادة تكون يف هذه اآليةه أمره بالعبادة، أن
شرعية، واإلرادة الشرعية ال تستلزم وقوع املراد؛ ولكنها مالزمة لإلرادة الكونية يف حق 

والعاصي، وهذا  املؤمن من اجلن واإلنس، وليست مالزمة لإلرادة الكونية يف حق الكافر
١(حه ابن تيمية؛مارج( أمانني، واألطفال، والبلْا اا، وال ه فلم يرد اهللا منهم العبادة ال كون
فزال بذلك  -على هذا القول  -من األمر بالعبادة يف اآلية  ا، فليسوا مرادين أصالًشرع

 . اإلشكال

 :الترجيح

مرجوح  املراد من العموم يف اآلية خصوص املؤمنني من اجلن واإلنس قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
: ه ميكن اإلجابة عنها بالقولالقرينة الصارفة للعموم يف اآلية غري موجبة؛ ألن يف اآلية؛ ألنَّ

إرادة اهللا من خلق اجلن واإلنس للعبادة هي إرادة شرعية قد تقع فيعبده املؤمنون منهم  بأنَّ
يف  ار من اجلن واإلنس؛ ألنَّمة لإلرادة الكونية، وقد التقع فيكون هناك كفَّفتكون مالز

واهللا  )٢(.للحقيقة على ااز، وهذا أوىل بظاهر العموم يف اآلية؛ وتقدمي القول بذلك أخذٌ
 أعلم

|    |    | 

 
 
 

                                 
 ). ٨/١٨٧(جمموع الفتاوى البن تيمية   )١(
 ). ٢/٤٠(احلريب . قواعد الترجيح د: ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٠٥  ٦٠٥  ٦٠٥  ٦٠٥  ٦٠٥ 

 
 
 
 

 
 
 

   ﴾ سورة القمر  ﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٠٦  ٦٠٦  ٦٠٦  ٦٠٦  ٦٠٦ 

 : اآلية األوىل

 . ]٥٢: القمر[  M   3  2   1  0  /L : قوله تعاىل

 :قال ابن عاشور

 مؤاخذة عليه األفعال من كان ما خصوص به مرادM 1  0  /L        وعموم(( 
  )١(.)) اآلخرة يف

 :قال ابن اجلوزي

 :قوالن M     3Lويف (( 

 .ةظَه كتب احلفَأن: أحدمها

 )٢()).وح احملفوظ اللَّ: والثاين

 )٣(األول؛ فقد مضى احلديث عن هذه املسألة مبا أغىن عن إعادتهبالقول : إذا قلنا
 . أن القول بالعموم أوىل: وخالصته

العموم على بابه فال يعمل اإلنسان من عمل صغري كان، أو  فإنَّ: ا على القول الثاينأم
ه مكتوب يف اللوح احملفوظكبري، يترتب عليه جزاء، أو اليترتب عليه؛ فإن . 

|       | |   

 
 
 

                                 
 ).٢٧/٢٢٣(التحرير والتنوير   )١(
 ).٧/٢٥٢(زاد املسري   )٢(
 ). ٥٩٧ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٠٧  ٦٠٧  ٦٠٧  ٦٠٧  ٦٠٧ 

 
 
 
 

 

 
 

  ﴾ سورة الرمحن  ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٠٨  ٦٠٨  ٦٠٨  ٦٠٨  ٦٠٨ 

 : اآلية األوىل

}  |  {  ~  �    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  M : قوله تعاىل

  ¬     «   ª  ©  ¨§L ]٣٣: الرحمن[.  

 :قال ابن عاشور

 ألنَّ ؛السـيء  اجلزاء من يترقبهم مبا واِإلنس اجلن من واملضلّني للضالني ترويع وهو ((
}  |  M : فقولـه  منهم اجلناية أهلُ واملقصود إال خمتلط جلمعٍ يقال ال هذا مثل

} L ١()). اخلصوص به مراد عام(   

 :للمفسرين يف معىن اآلية ثالثة أقوال، قال ابن اجلوزي إنَّ

 .عباس ابن قاله فاعلَموا، واألرض ،السموات يف ما تعلَموا أن استطعتم إِن :أحدها((  

 فاهربوا ،واألرض السموات أقطار من باخلروج املوت من ربوا أن استطعتم إن :والثاين
 يف ومقاتل ،الضحاك قول هذا املوت، أدرككم كنتم حيثما أنكم: واملراد ،منها واخرجوا

 .آخرين

 ال حىت ربكم فتعجِزوا ،واألرض السموات أطراف تجوزوا أن استطعتم إن :والثالث
   )٢(.))  جرير ابن ذكره القيامة، يوم هذا هلم يقال وإمنا فجوزوا؛ ،عليكم يقدر

القرينة اليت جعلت ابن عاشور يقول بإرادة اخلصوص يف اآلية هي قرينة السياق حيث  إنَّ
             )٣(،)) M  ¶   µ  ´L   :بعـده  قولـه  بقرينـة  اخلصـوص  به مراد عام: (( قال

 .وهذا ال يكون إال ألهل اجلناية منهم

                                 
 ). ٢٧/٢٥٨(التحرير والتنوير   )١(
 ).٧/٢٦٢(زاد املسري   )٢(
 ). ٢٧/٢٥٨(التحرير والتنوير   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٠٩  ٦٠٩  ٦٠٩  ٦٠٩  ٦٠٩ 

 :قال الطربي

  M  ¹  ¸  ¶L   القيامـة  يوم الثَّقَالن أيها M     µ  ´L : ذكره تعاىل يقول(( 
 )١()). فيه كان دخان بغري وتؤجج ،تشتعل حيث من هلبها وهو

إذا كان املراد من اآلية هو الوعيد للثقلني يوم القيامة؛ فيكون املراد من  كر يصحما ذُ إنَّ 
إذا كان ذلك كذلك، وكان املعىن من : عموم الثقلني خصوص أهل اجلناية منهم؛ فإذا قيل

 عم، واقتضاء الشكر عليها؛ فأيالن تعدادM  ±  °  ¯  ®L   : تكرار قوله
نعمة يف إرسال الشواظ من النحاس؟ ار، والن 

 :قال الزركشي

 عنها فريتدعوا ليحذروها ؛معاصيه على عقوباته من روحذَّ ،به ذرنأَ فيما اهللا نعم نَّإ(( 
 وإمنا ،عليها وحيرصوا فيها لريغبوا ؛طاعته على ثوابه من وبشر وعده ما على أنعمه نظري

 فإنهما ذواما يف تقابال وإنْ والوعيد والوعد ،بضده تعتربه بأنَّ الشيء معرفة تتحقق
 )٢()). منها األمر مالك على بالتوقيت النعم موضع يف متقاربان

أن يكون معىن اآلية هو إظهار عجز الثقلني قال ابن عطية: اويصح أيض: 

 فال هذا عليه يرسل من حبال أنتما :أي واإلنس، اجلن تعجيز يف مستمر: اآلية ومعىن(( 
  )٣(.)) ينتصر

أهل اجلناية منهم، وغري : عموم اجلن واإلنس يف ذلك سواء ذلك كذلك؛ فإنَّ فإذا كان
النفوذ من أقطار السموات واألرض ال يستطيعونه، ولو استطاعوه؛  أهل اجلناية، فإنَّ

زيادة إظهار عجزهم عن ذلك، : سل عليهم شواظ النار، والنحاس، فكان معىن اآليةرُأل
 :ورد هذا املثلن أقطار السموات أُولبيان عجز الثقلني عن النفوذ م

                                 
 .التركي: حتقيق) ٢٢/٢٢١(البيان  جامع  )١(
 ).٣/٢٦(الربهان يف علوم القرآن   )٢(
 ). ٥/٢٣١(احملرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦١٠  ٦١٠  ٦١٠  ٦١٠  ٦١٠ 

 قطاراً واستخدمنا ،رضاأل إىل النجوم أقرب وهى ،الشمس إىل الوصول أردنا لو أننا((  
 بدون واراً ليالً ةالساع يف متراً كيلو ٦٠ بسرعة يسري وجعلناه ،احلديدية السكة قُطُر من

 يبعد جنم إىل للوصول الالزم الزمن مبدة الكب فما سنة، ٣٠٠ بعد إليها لوصل ؛انقطاع
  )١(.))؟  ضوئية سنة بألف رضاأل عن

القرينة  حمتمل؛ ألنَّ املراد من عموم الثقلني خصوص أهل اجلناية منهم قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
املراد من الثقلني العموم قول  بأنَّ: القول الصارفة عن ظاهر العموم قرينة حمتملة؛ كما أنَّ

 واهللا أعلم . حمتمل

|    |    |  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٧٥ص(القرآن وإعجازه العلمي حملمد إمساعيل إبراهيم   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦١١  ٦١١  ٦١١  ٦١١  ٦١١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ﴾ سورة اادلة  ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦١٢  ٦١٢  ٦١٢  ٦١٢  ٦١٢ 

 : اآلية األوىل

´  M     ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ : قوله تعاىل

  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  ÀL ]١٠: المجادلة[ . 

 :قال ابن عاشور

 ممـا  شيئاً بضارهم ليس :أي اخلصوص، به مراداً M    ¾L عموم يكون أنْ وجيوز(( 
 )١(.)) قتل أو ،هزمية حصول اهللا بتقدير إال قتل أو ،هزمية من املنافقني تناجي يومهه

ه ال يضرهم فيكون املعىن أن –كما هو معلوم  -النكرة يف سياق النفي تفيد العموم  إنَّ
 )٤(من األشياء إال بقضاء اهللا وقدره، شيٍء أي )٣(-واألول أرجح  – )٢(الشيطان، أو احلزن

وهذا العموم يف نفي الضرر غري مراد؛ بل املراد خصوص ما يومهه تناجي املنافقني من 
 :هزمية، أو قتل، والقرينة الصارفة هلذا العموم هي قرينة السياق قال ابن عاشور

 أـم  علـى  داللة  M  d  cL  وقوله،  M  Z  Y  XL : قوله ويف(( 
 مـن  قـول  يرد وهذا ،أحواهلم عن اليهود ينهى كان ما  > النيب ألنَّ ؛يهود ال منافقون

 عبـاس  ابن عن عطية ابن يف ما احلق بل ؛وقتادة ،جماهد قول وهو ،اليهود على اآلية تأول
  )٥(.)) املنافقني يف نزلت أا

هذا  العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ترد بأنَّ: القاعدة املشهورة اليت تقول إنَّ
نزلت يف املنافقني، أو يف غريهم فليس ذلك مبوجب يف قصر داللة العموم يف  القول، فسواٌء

                                 
 ). ٢٨/٣٦(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٠٨٩ص(الكشاف للزخمشري   )٢(
 ).١٠/٢٧١(الدر املصون للسمني احلليب   )٣(
 ). ٢٢/٤٧٦(جامع البيان للطربي   )٤(
املزيين .احملرر يف أسباب النزول د: ، وملناقشة سبب نزول اآلية، وبيان الراجح ينظر)٢٨/٣٠(التحرير والتنوير   )٥(

)٢/٩٦٤.( 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦١٣  ٦١٣  ٦١٣  ٦١٣  ٦١٣ 

ذلك من قبيل  العربة خبصوص السبب، فإنَّ بأنَّ – تنزالً –اآلية على ما ذكر؛ ولو قلنا 
 . صالعام املخصوص ال من قبيل العام املراد به اخلصو

 : الترجيح

غري  املراد من عموم النفي يف اآلية خصوص ما يومهه تناجي املنافقني قولٌ بأنَّ: إن القول
ه فإن – تنزالً – ذلك لو صح العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب؛ وألنَّ صحيح؛ ألنَّ

 واهللا أعلم. من قبيل العام املخصوص ال من قبيل العام املراد به اخلصوص

|    |    |  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦١٤  ٦١٤  ٦١٤  ٦١٤  ٦١٤ 

 
 

 
 
 
 

  ﴾ سورة الطالق  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦١٥  ٦١٥  ٦١٥  ٦١٥  ٦١٥ 

 : اآلية األوىل

ــاىل ــه تع  Mä  ã  â   á  à     í  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  åL : قول
 . ]١٢: الطالق[

 :قال  ابن عطية

 )١()). املقدورات يف اخلصوص معناه عموم ((

 )٢( .إعادتهلقد سبق احلديث عن هذه اآلية مبا أغىن عن 

قدرته ال  ها منه، وكذلك فإنَّ؛ ألنه أصالًقدرة اهللا ال تدخل فيها صفات أنَّ: وخالصته
ا داخلة يف : ها ليست بشيء، فال يعقل وجودها البتة فال يقال إذاًتتعلق باحملاالت؛ ألنإ

 .مسمى العموم

|    |    |  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٥/٣٢٨(احملرر الوجيز   )١(
 ). ٣٢٩ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦١٦  ٦١٦  ٦١٦  ٦١٦  ٦١٦ 

 
 
 
 
 

   ﴾ سورة املزمل  ﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦١٧  ٦١٧  ٦١٧  ٦١٧  ٦١٧ 

 :اآلية األوىل

 .]٢٠: المزمل[ MB  A   @  ?  >  =<   ;  :  9  8  7 L : قوله تعاىل

 :قال ابن عاشور

 املسـلمني  إىل موجهـاً  بعده وما  M : L: يف قوله اخلطاب يكون أنْ :والوجه(( 
    :قولـه  بعد اخلطاب إىل الغيبة من االلتفات طريقة على إِما: الليل يقومون كانوا الذين

 M  - 0  /  .  L ،االنيب أنَّ بقرينة اخلصوص به املراد العام طريقة على وإم 
  )١()). MH  G  F  E  L : قوله وبقرينة عليه، اِإلحصاء تعذر يظن ال >

الفعل يف سياق النفي يفيد العموم، وهذا العموم يف اآلية غري مراد؛ بـل املـراد بـه     إنَّ
 .كرت أعالهللقرينة اليت ذُ >خصوص املؤمنني الذين كانوا يقومون الليل مع النيب 

اخلطاب على طريقة االلتفات من الغيبة إىل  أنَّ: وهناك توجيه آخر ذكره ابن عاشور وهو
 . اخلطاب، وهذا حمتمل

 :قولني قال ابن اجلوزي M  9  8  7: L : يف معىن قوله إنَّ

 .مقاتل قاله الليل، نصف وال الليل، ثلث وال الليل، ثُلُثَيِ قيام تطيقوا لن :أحدمها ((

  )٢(.)) الفراء قاله الليل، مواقيت حتفظوا لن :والثاين

 واهللا أعلم.  الطريقنت اللتني ذكرمها ابن عاشور يف توجيه اخلطاب يف اآلية حمتملة إنَّ

|    |    |  

 

                                 
 ).٢٩/٢٨٣(التحرير والتوير   )١(
 ).٨/١١٨(زاد املسري   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦١٨  ٦١٨  ٦١٨  ٦١٨  ٦١٨ 

 
 
 
 

 

 
 

    ﴾ سورة املدثر  ﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦١٩  ٦١٩  ٦١٩  ٦١٩  ٦١٩ 

 :اآلية األوىل

 . ]٣٨: المدثر[  MÚ  Ù  Ø         ×          ÛL : قوله تعاىل

 :قال ابن عاشور

 من فهو البشر من املنذَرين أنفس خصوص به مراداً   M  ×  ØL : قوله يكون وذا(( 
        ،احلَـبس  معـىن  من رهينة مادة تعطيه ما قرينة :أي بالقرينة، اخلصوص به املراد العام

  )١(.)) واألسر

هن بعمله، وهذا غري مراد؛ مرت) نفس ( طلق عليه مجيع ما ي العموم يف اآلية يقتضي أنَّ إنَّ
 .رينالبشر املنذَبل املراد خصوص أنفس 

دون إنذاره  ب أحداًعذِّاهللا تعاىل ال ي نذر؛ ألنَّاحلبس واألسر بالعمل ال يكون إال ملن أُ إنَّ
: اإلسراء [ M  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºL : كما أخرب تعاىل عن نفسه حيث قال

١٥[ . 

كذلك مرنون بأعماهلم؛  االران بالعمل ال خيتص بالبشر فحسب؛ بل اجلن إنَّ
 .الشتراكهم مع البشر يف التكليف

فيد من املخصص املنفصل بعد هذه تختصيص أصحاب اليمني من عموم األنفس قد اس إنَّ
عقلية فهو عام  رين فقد استفيد من قرينةاآلية؛ فهو عام خمصوص، أما أنفس البشر املنذَ

 .مراد به اخلصوص، وفرق بني األمرين

 :ثالثة قال ابن اجلوزي اآلية أقواالًيف  إنَّ

 .الفراء واختاره علي، قاله... عليه لتحاسب ؛بعملها مرتهنةٌ بالغة نفسٍ كلُّ :حدهاأ(( 

 .الضحاك قاله ...النار يف مرتهنةٌ النار أهل من نفسٍ كلُّ :والثاين

                                 
 ). ٢٩/٣٢٤(التحرير والتنوير   )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٢٠  ٦٢٠  ٦٢٠  ٦٢٠  ٦٢٠ 

 )١()). جريج ابن قاله... عليه لتحاسب ؛بعملها مرنةٌ نفسٍ كلُّ :والثالث

ا فال حيبس بعملـه  أو جمنون ا من كان صغرياًالتكليف اليكون إال بالبلوغ، والعقل، فأم إنَّ
 .ا فإنه مؤاخذ بعملهفًا من كان  مكلَّاليؤاخذ عليه، وأم: أي

 :قال الشوكاين

 )٢()). أوبقها وإما ،خلَّصها إما به، ومرنة بعملها مأخوذة: أي(( 

فة، وال ها مكلَّها بالكسب دليل على أنة يعم النفس املرنة، ووصفالعموم يف اآلي إنَّ
 على هذه األوصاف حقيقة؛ ولكن العموم فة حىت تكون بالغة عاقلة، فدلَّتكون مكلَّ

بطريق ااز؛ فصار العموم يف اآلية  رة دل عليها العموماملنذَ: بقيت صفة أخرى، وهي
 . رينبه خصوص أنفس املنذَ مراداً

 :الترجيح

صحيح لوال تقييده  رين قولٌاملراد من العموم خصوص أنفس البشر املنذَ بأنَّ: القول إنَّ 
 رة؛ وألجل ذلك فإنَّذَنم ا أنفساجلن أيض بالبشر؛ فهذا غري مانع؛ لورود ما يعارضه، فإنَّ

الصارفة؛  صحيح؛ لصحة القرينة رين قولٌاملراد من العموم خصوص أنفس املنذَ بأنَّ: القول
 واهللا أعلم. ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري

 .رةقصر داللة املعىن على األنفس املنذَ

|    |    |  

  
 

                                 
 ).٨/١٢٩(زاد املسري   )١(
 ). ٥/٤٤٦(فتح القدير   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٢١  ٦٢١  ٦٢١  ٦٢١  ٦٢١ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ﴾سورة عبس  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٢٢  ٦٢٢  ٦٢٢  ٦٢٢  ٦٢٢ 

 :اآلية األوىل

 .]١٧: عبس[ M    c    b      a  `L : قوله تعاىل

 :قال ابن عاشور

 به بني ما هنا والقرينة ،األصول علماء اصطالح يف اخلصوص به املراد العام ويسمى(( 
 فيكون، M     z  y  x  wL : قوله إىل M  h  g  f  eL : قوله من اِإلنسان كفر

 فإنَّ املفسرين، مجلة ذلك وعلى البعث، املنكرين املشركني     M  aL : قوله من املراد
  )١(.)) بالبعث كافرون يومئذ العرب معظم

 :قال ابن عباس

  )٢()).ن علُ: كل شيء يف القرآن قُتل فهو ((

عليه باهلالك،  مجيع جنس اإلنسان ملعون، أو مدعو ظاهر العموم يف اآلية يقتضي أنَّ إنَّ
وهذا غري مراد؛ بل املراد من العموم خصوص املشركني املنكرين للبعث بقرينة الشرع، 

 .والعقل

م، وجاءت يف ها وردت يف معرض الذَّالقرآن؛ ومبا أنردة يف مطَّ كليةٌ) ل تقُ( مادة  إنَّ
  )٣(.نعاللَّ: سورة من سور املفصل؛ فهي مبعىن

 :قال جماهد

  )٤(.)) الكافر به عين إنما     M  a  `L  القرآن يف كان ما(( 

                                 
 ). ٣٠/١٢٠(التحرير والتنوير   )١(
 ). ١٤/٢٠٧(جامع البيان للطربي   )٢(
 ).٤٧٦-١/٤٦٦(بريك القرين .كليات األلفاظ  يف التفسري د  )٣(
التركي : حتقيق) ٢٤/١١٠(عزاه البن املنذر، جامع البيان للطربي  وقد) ٨/٤١٩(الدر املنثور للسيوطي   )٤(

 .عل باالنسانأو فُ: بزيادة



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٢٣  ٦٢٣  ٦٢٣  ٦٢٣  ٦٢٣ 

عاء به ال جيوز أن يراد حبقيقتـه  اللعن، أو الد أنَّ: والعلة يف قصر معناها على الكافر هي
 .املؤمن

 :قال ابن عطية

             اإلنسـان  قتـل  :واملعـىن  ،اخلصـوص  بـه  يراد عموم وهو ،اجلنس اسم على دعاٌء ((
  )١()). الكافر

اختالف املفسرين ليس يف معىن اللفظة؛ بل يف بيان نوع الكالم الـذي وردت فيـه    إنَّ
دعاء(أم إنشاء  اللفظة هل هو خرب(ًلُ: فظةمعىن اللَّ إنَّ: قال ؟ فمن جعل اآلية خربان،ع)٢( 
ـ  )٣(عاء عليه بـاللعن، املراد ا الد إنَّ: ا قالومن جعلها إنشاًء ه دعـاءٌ أو أن قصـد  ال ي

فاملراد من عموم جنس اإلنسان خصوص املشركني املنكرين للبعث؛  لٍّوعلى كُ )٤(حقيقته؛
 واهللا أعلم. لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم املعارض

 :يف التفسري أثره

قصر داللة املعىن على اإلنسان املشرك املنكر للبعث لدفع توهم التعارض بني ظاهر اآلية يف 
أثر بالغي حيث عـرب  : الدعاء على جنس اإلنسان وبني عدم جواز لعن املؤمن، وكذلك

عن املشرك املنكر للبعث بعموم اإلنسان للداللة على أن الغالب على اإلنسـان الكفـر   
 . والشرك

|    |    |   

 
 
 

                                 
 ). ٥/٤٣٨(احملرر الوجيز   )١(
  ).٤/٥٥٥(، معامل التنزيل للبغوي )٨/١٨٣(، زاد املسري البن اجلوزي )٢٤/١١٠(جامع البيان للطربي  )٢(
 ).٨٢٦ص(، التسهيل البن جزي )٥/٤٣٨(البن عطية ، احملرر الوجيز )١١٨٠ص(الكشاف للزخمشري  )٣(
  ).٢٧٥ص(تأويل مشكل القرآن البن قتيبة  )٤(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٢٤  ٦٢٤  ٦٢٤  ٦٢٤  ٦٢٤ 

 
 
 
 

 
 
 

     ﴾ سورة اإلنفطار  ﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٢٥  ٦٢٥  ٦٢٥  ٦٢٥  ٦٢٥ 

  :اآلية األوىل

 . ]٦: االنفطار[ M     <   ;  :  9  8  7L : قوله تعاىل

 :قال ابن  عاشور

 ألنَّ ؛مشركاً إال البعث منكر يكون وال ،البعث أنكر الذي اإلنسان أيها يا: فاملعىن(( 
 أو ،بالقرينة اخلصوص به املراد العام من فهو ،يومئذ متالزمان والشرك البعث إنكار

           هم اِإلسالمية الدعوة ابتداء يف املخاطبني مجهور ألنَّ ؛العريف االستغراق من
  )١(.)) املشركون

على هذا القول  –ذلك مجيع جنسه، وهذا غري مراد  يعم أنْ: ب يقتضيالعموم املخاطَ إنَّ
 . بل املراد به خصوص املشركني؛ للقرينة اليت ذكرها ابن عاشور –

ه وإن بة يف القول بإرادة اخلصوص؛ ألنالقرينة اليت ذكرها ابن عاشور ال أراها موجِ إنَّ
ن نزلت عليهم، ومجهورهم يومئذ مشركون فليس ذلك مبوجب يف قصر م خاطبت اآليةُ

ا إن كانت القرينة هي اللفظ ال خبصوص السبب؛ أمالعربة بعموم  داللة العام عليهم؛ ألنَّ
 .حيتمل ه ال يغتر باهللا مؤمن، فهذا له وجهبأن: قرينة عقلية دل عليها السياق

السلف فقد اختلف املفسرون فيمن  املراد ا عموم جنس اإلنسان صنيع ومما يدل على أنَّ
 :نزلت هذه اآلية على ثالثة أقوال قال ابن اجلوزي

 ...ومقاتل عباس، ابن قاله كافراً، وكان األشدين، أبو به عنِي أنه :أحدها(( 

 .عطاء قاله املغرية، بن الوليد أنه :والثاين   

 ومع ذلك فقد جاء عنهم ما يدل على أنَّ )٢(،)) عكرمة قاله ، خلف بن أُيب :والثالث   
املؤمن أيضمن هذا السؤال ا مراد. 

                                 
 ). ٣٠/١٧٤(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٨/١٩٦(زاد املسري   )٢(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٢٦  ٦٢٦  ٦٢٦  ٦٢٦  ٦٢٦ 

 :قال ابن مسعود

 ابـن  يا يب؟ غرك ما آدم ابن يا: فيقول القيامة يوم به اهللا سيخلو إال أحد من منكم ام(( 
 )١(.)) املرسلني؟ أجبت ماذا آدم ابن يا علمت؟ فيما عملت ماذا آدم

ك بربك الكـرمي؟ مـاذا   ما غر: لو أقامك اهللا يوم القيامة فقال: وقيل للفضيل بن عياض
  )٢(.ستورك املرخاةين غر: أقول: كنت تقول؟ قال

 :قال ابن جزي

))     M8  7 L    آدم بين جلنس خطاب M        <   ;  :  9L هذا  تـوبيخ 
معناه وعتاب :ك شيء أيحىت بربك غر ته، أو ،به كفرأو عصيت يف فدخل ،عنه غفلت 
 )٣(.)) الصاحلني من ناألحيا بعض يف اهللا عن يغفل ومن املؤمنني، وعصاة ،الكفار العتاب

|    |    |   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

 ). ٤/٥٦٨(معامل التنزيل للبغوي   )١(
 . املصدر السابق  )٢(
 ). ٨٣٠ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٢٧  ٦٢٧  ٦٢٧  ٦٢٧  ٦٢٧ 

 
 
 
 
 

 

 
 

     ﴾ سورة الطارق  ﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٢٨  ٦٢٨  ٦٢٨  ٦٢٨  ٦٢٨ 

 :اآلية األوىل

 . ]٥: الطارق[ M  6  5  4  3L : قوله تعاىل

 :قال ابن عاشور

  )١()). البعث منكر خصوص به مرادM  4L  و(( 

وقد خص٢(.ه الطربي بذلكص(  

ه اليستريب إنسان يف البعث إال اإلنسـان  هي أن –على هذا القول  –القرينة الصارفة  إنَّ
 . مر بالنظر يف مبدأ خلقه؛ ليستدل به على حقيقة بعثهب به؛ فلهذا أُاملنكر للبعث املكذِّ

ـ  ر للبعث، فكما أنَّظر يف مبدأ خلق اإلنسان ال خيتص باملنكاألمر بالن إنَّ ر للبعـث  املنك
ه حبقيقـة  البعث، فكذلك املؤمن يزيد بالنظر يف مبدأ اخللق يقينيستدل بذلك على حقيقة 

البعث، وما قصة إبراهيم، والذي مر ا ببعيدعلى قرية وهي خاوية على عروشها عن . 

 :قال القرطيب

 .M    6  5L دمآ بنا :أي   M4  3 L : تعاىل قوله(( 

 أنَّ يعلـم  حىت وىل،األ وسنته ،أمره أول يف بالنظر نساناإل توصية :قبله مبا االتصال وجه
 إال حافظه على يملي وال واجلزاء، عادةاإل ليومِ فيعمل وجزائه، إعادته على قادر أنشأه من
 )٣(.)) أمره عاقبة يف يسره  ما

 
 
 

                                 
 ). ٣٠/٢٦٢(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٢٤/٢٩٢(جامع البيان   )٢(
 ). ٢٢/٢٠٦(اجلامع ألحكام القرآن   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٢٩  ٦٢٩  ٦٢٩  ٦٢٩  ٦٢٩ 

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم وجود  ر للبعث قولٌاملراد من عموم اإلنسان خصوص املنك بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم . القرينة الصارفة؛ ولوجود املعارض

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠ 

 
  
 

 
 
 
 

 ﴾ سورة العلق  ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٣١  ٦٣١  ٦٣١  ٦٣١  ٦٣١ 

 :اآلية األوىل

 . ]٦: العلق[ M  g  f    e  dL : قوله تعاىل

 :قال ابن عاشور

 من  أحس إذا يطغى أنْ اإلنسان طبع من :أي للجنس، M  f L يف والتعريف(( 
 إال الزمان ذلك يف الناس أغلب :أي العريف، االستغراق مفيدة والالم ، االستغناء نفسه

  )١(.)) دينه أو ،خلقه عصمه من

وعلى هـذا   )٢(عن الصالة؛ > ا ى النيبهذه اآلية وما بعدها نزلت يف أيب جهل ملَّ إنَّ
كما هـي القاعـدة    -العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  ولكن )٣(إمجاع املفسرين،

 :؛ وهلذا قال السعدي-املعروفة 

 ى حني جهل أيب شأن يف نازلة كانت وإنْ عنه، ومنهي اخلري عن ناه لكل عام وهذا(( 
  )٤()). وآذاه ،به وعبث الصالة، عن > اهللا رسول

هي قرينة احلس فليس كل  -على قول ابن عاشور  –القرينة الصارفة هلذا العموم  إنَّ
ه سيطغى، بل املراد من عموم اإلنسان خصوص أغلب الناس يف ذلك إنسان استغىن أن

 .  الزمان
فارق فيـه  أكثر مما بقي فيه، وهذا مما ي -على قول ابن عاشور  –ما خرج من العام  إنَّ

العام ٥(.املراد به اخلصوص املخصوص العام(  

 

                                 
 ). ٣٠/٤٤٤(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٧٢٧ص(أسباب نزول القرآن للواحدي   )٢(
 ). ٢/١٠٨٦(احملرر يف أسباب النزول للمزيين   )٣(
 ). ٩٣٠ص(تيسري الكرمي الرمحن   )٤(
  ).١٦٧ص( :ينظر )٥(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٣٢  ٦٣٢  ٦٣٢  ٦٣٢  ٦٣٢ 

ال دليل  نزلت عليهم اآلية إرادة ختصيصٍ نإرادة ختصيص عموم اإلنسان بأهل زمان م إنَّ
جاء بعـدهم،   نم نزلت عليهم، فإا كذلك تعم نم أهلَ هذه اآلية كما تعم عليها، فإنَّ

فالعموم يبقى على عمومه حىت يأيت ما خيصـ  ب على هذا أنَّصه؛ وإال ترت د راالقرآن إمنا ي
ال يقول بـه   نزل عليهم القرآن، وهذا باطلٌ نم –بال دليل  أصالً –خبطاباته، وعموماته 

١(.من علماء املسلمني أحد(  

 :الترجيح

صحيح؛ لصحة القرينة الصـارفة؛   املراد من العموم يف اآلية اخلصوص قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
ولعدم املعارض؛ ولكن هتعيني املراد باخلصوص بأن: اس يف ذلك الزمـان قـولٌ  أغلب الن 
مل املراد من عموم اإلنسان خصوص من  بأنَّ: ما يصح إذا قلناا، وإناليصح؛ ملا ذكرته آنفً

 واهللا أعلم  . عصمه دينه أو خلقه؛ ليستقيم به معىن  اآليةي

 :أثره يف التفسري

خلقه عن الطغيان فيدخل يف قصر داللة املعىن على من مل يعصمه دينه أو : له ثالثة آثار نَّإ
جد يف احلس من عدم دفع توهم التعارض بني ظاهر اآلية وبني ما وو ذلك املؤمن والكافر،

ن مل يعصمه دينه أو خلقه بالعموم ر عمبالغي حيث عبواألثر ال طغيان بعض من استغىن،
 . الغالب يف اإلنسان الطغيان إذا استغىن للداللة على أنَّ

|    |    |   

 
 
 
 
 

                                 
 ).١٢٢ص(، شرح مقدمة أصول التفسري للطيار )١٣/٣٩٣(جمموع الفتاوى البن تيمية : ينظر  )١(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٣٣  ٦٣٣  ٦٣٣  ٦٣٣  ٦٣٣ 

 
 
 
 

 
 

 ﴾ سورة الكافرون  ﴿
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٣٤  ٦٣٤  ٦٣٤  ٦٣٤  ٦٣٤ 

 :اآلية األوىل

 . ]١: الكافرون[ M  #  "  !L : قوله تعاىل

 :قال القرطيب

 كانت إنها حيث من للجنس كانت وإنْ، املعهود معىن إىل ترجع والالم واأللف(( 
 من فهي كفره، على سيموت أنه تعاىل اهللا علم يف سبق ملن خماطَبة ألنها ألي؛ صفة

  )١(.)) العموم بلفظ جاء الذي اخلصوص
ا القرينة الصارفة هلذا العموم فيقول القرطيب عنهاأم: 

 ومنهم اهللا، فعبد آمن، من منهم ألنَّ الكافرين؛ مجيع ال معينني قوما بالكافرين وعىن(( 
  )٢(.)) املذكورون وهم القول، ذا املخاطَبون وهم كفره، على قُتل أو مات من
مر بقوله، وهؤالء الكافرون الذين خاطبهم يقول للكافرين ما أُ بأنْ >اخلطاب للنيب  إنَّ

قرينة احلس أوجبت صرف ظاهر العموم يف  كان منهم من أسلم، وآمن؛ لذا فإنَّ > النيب
ه سيموت على كفره، فهو املراد من هذا اآلية إىل إرادة اخلصوص فيمن سبق يف علم اهللا أن

 . العموم
 :قال الطربي

 بأعيام أشخاصٍ يف > اهللا لرسول كان اهللا من اخلطاب ألنَّ ؛كذلك ذلك قيل وإمنا(( 
 نبيه فأمر علمه، من السابق يف ذلك هلم وسبق أبداً، يؤمنون ال أم علم قد املشركني، من

 وال منه كائنٍ غري ذلك وأنَّ أنفسهم، به وحدثوا فيه، طمعوا الذي من يؤيِسهم أن >
 أبداً، يفلحوا أن ومن إميام، يف الطمع من > اهللا نيب وآيس األوقات، من وقت يف منهم

 بعض وهلك بالسيف، بدرٍ يوم بعضهم قُتل أن إىل ينجحوا، ومل ،يفلحوا مل كذلك فكانوا
 )٣(.)) كافراً ذلك قبل

                                 
 ). ٢٢/٥٣٤(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 التركي: حتقيق)  ٢٤/٧٠٢(جامع البيان   )٣(



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري         

  ٦٣٥  ٦٣٥  ٦٣٥  ٦٣٥  ٦٣٥ 

 :الترجيح

ه سيموت علـى  املراد من عموم الكافرين خصوص من سبق يف علم اهللا أن بأنَّ: القول إنَّ
 واهللا أعلم. كفره قول صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم املعارض

 :أثره يف التفسري

ه سيموت على كفره؛ وذلك لـدفع تـوهم   قصر داللة املعىن على من سبق يف علم اهللا أن
 . جد احلس ممن خوطب ذه اآلية وأسلماآلية وبني من والتعارض بني ظاهر 

|    |    |   

  

]  



ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   

  ٦٣٦ 

 ملحق 

تصنيف اآليات اليت نص ا اخلصوصعليها  املفسرون بأن ها عامة مراد 
بعد الدراسة لآليات اليت نص عليها املفسرون بأنا اخلصوص تبي ها عامة مرادها على ن أن

 :حاالت مخس

نت وبي ،عامة مراد ا اخلصوصها عليها املفسرون بأن اآليات اليت نص :احلالة األوىل
 :قوله تعاىل وهيوستون آية،  اثنتانوقد بلغت  ،الدراسة رجحان أو صحة ذلك
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ا ودراسةمجع –العام املراد به اخلصوص وبيان أثره يف التفسري   
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 اخلامتة
 :وبعد> املصطفى  ا على النيبوسالم احلمد هللا وكفى، وصالةً

ه على أهم النتائج، والتوصيات اليت أنب فيحسن بعد االنتهاء من هذه الدراسة املستفيضة أنْ
لت إليها يف هذا البحثتوص. 

  :النتائج

ولكن  ؛الذي لفظه عام من حيث الوضع: لعام املراد به اخلصوص هوتعريف ا أنَّ :األوىل
ه مراد به بعض مدلوله اللغوياقترن به دليل يدل على أن. 

غريب القرآن، : نت وحددت القول به منهاعوامل عيللعام املراد به اخلصوص  أنَّ  :الثانية
  .وإجياز احلذف، وتعيني املبهمات، وأسباب النزول

ا نتج تربيرات باطلة، وأحيانيم الصحيح للعام املراد به اخلصوص غياب املفهو أنَّ: الثالثة
 .خاطئة أو مرجوحة

واقع يف : هأنالعام املراد به اخلصوص الراجح من أقوال العلماء يف وقوع  أنَّ: الرابعة
يات اخلربية، وكذلك يف آيات وهو واقع يف اآل ،القرآن الكرمي كما هو يف اللغة العربية

هي، وأنَّاألمر والن از املرسل الذي ال بدذلك من أساليب العرب يف الكالم، وهو من ا 
 .له من قرينة

النص، واإلمجاع، : تؤدي إىل معرفته، وهي للعام املراد به اخلصوص قرائن أنَّ: اخلامسة
 . احلس، والعقل

بني كونه قرينة يف إرادة التخصيص ا للعام، وصالفرق بني كون النص خمص أنَّ :السادسة
 . الة على إرادة التخصيص قبل التلفظ بالعموموجود القرينة الد: هو

: وهي بهالقول  حىت يصح حتققهاللعام املراد به اخلصوص شروط البد من  أنَّ: السابعة
وجود القرينة الدالة ، قبل التلفظ بالعموم كون اللفظ من ألفاظ العموم، وإرادة التخصيص
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 .على إرادة اخلصوص، سالمة داللة العام املراد به اخلصوص من عارض شرعي

ص هذا األثر فيما يف التفسري، ويتلخ يف القول بالعام املراد به اخلصوص أثراً أنَّ: الثامنة
إبراز األثر البالغي لآلية، و  ودفع توهم التعارض بني اآليات،قصر داللة املعىن، : يلي

 يف التفسري، وقصر داللة احلكم، وتوجيه أقوال السلف، وهذه الثالثة أكثر اآلثار تأثرياً
 .التوجيه الكلي لآليات وتعدد املعىن لآلية، وأخرياً

اليت دخلت حتت الدراسة بعد التمحيص، والتدقيق بلغت مائة وأربع  اآليات أنَّ: التاسعة
الراجحة والصحيحة يف  األقوالَ ن بعد الدراسة التطبيقية لآليات أنَّد تبيومخسون آية، وق

على ثالث حاالت وستون آية، واألقوال املرجوحة  اثنتانالعام املراد به اخلصوص بلغت 
 :الثانيةوستون آية،  اثنتان: ما كان من قبيل العام الباقي على عمومه وعددها :األوىل

ه مابينت الدراسة أن :والثالثةإحدى عشرة آية، : صوص وعددهاقبيل العام املخماكان من 
األقوال احملتملة لتساوي داللة األقوال يف اآلية اثنتا عشرة آية، أما : ال عموم فيها وبلغت

 واهللا أعلم. أقوال سبعةبلغت ف

 :التوصيات

ضرورة التوسع يف موضوع البحث ليشمل مواضيع أصول الفقه املختلفة ومدى  :األوىل
كموضوع اآليات املطلقة واملقيدة يف كتاب اهللا تعاىل : تأثريها على تفسري كتاب اهللا تعاىل

 ...وتأثريها على التفسري

خدمة مصدر التشريع الثاين أال وهي السنة مبوضوع البحث فأقترح على  :الثانية
 يف جمال السنة دراسة األحاديث العامة املراد ا اخلصوص فكم فيها من املتخصصني

 الفوائد املتعددة؟

ا يف اجلامعات على ا، وطالب علوم القرآن خصوصاب العلم عمومحث طلَّ :الثالثة
االستفادة من طرح األصوليني يف مواضيع علوم القرآن املشتركة مع أصول الفقه؛ ملا يف 

ق ملسائل علوم القرآن، وفائدة عظيمة جينيها الطالب من التمرس على ذلك من تأصيل دقي
 .كتب أصول الفقه
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 ٦٨٠ 

 املزملسورة 

 
 سورة املدثر

 
 سورة املرسالت

 
 سورة عبس
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 سورة االنفطار
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 ٦٨٢ 

 سورة العلق

 
 سورةالعاديات

 
 سورة الكافرون

 
 سورة الناس
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مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٦٨٣  ٦٨٣ 

 )١(فهرس األحاديث املرفوعة 

 رقم الصفحة ثياحلد
وأما  واجلراد، فاحلوت :فأما امليتتان ودمان ،أحلت لنا ميتتان

 الكبد والطحالف :الدمان
٢١٩ 

وكفنوه يف ثوبني، وال حتنطوه، وال اغْسلوه مباء وسدر، 
 .تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

٤٦ 

 ٤٤٣ متراخلمر قد ح أال إنَّ
 ٤٨٤ القوة الرمي، أال إن القوة الرمي القوة الرمي، أال إنَّ أال إنَّ

أمرت أنْ أقاتل الناس حىت يشهدوا أنْ ال إله إال اهللا فإذا 
حبقها وحسام على  مين دماؤهم وأمواهلم إالا عصموا قالوه

 اهللا

٧٥ 

 منه فاستخرج بيمينه، ظهره مسح مث آدم، خلق أل اهللا إن
 ذرية

٢٥٦ 

!  "  #  $   M أملى عليه >أنَّ رسول اهللا 
+  *    )  %       , L فجاءه ابن أم : قال

ا عليلُّهممكتوم، وهو ي. 

 ٥٦ 

 ٣١٧ اهللا على وأكرمها خريها أنتم أمةً سبعني ونمتت إنكم
٤٣٦، ٢٢٠ اتقطع اليد يف ربع دينار فصاعد 

 ٣٦٤ )ح( احليات ثُديهن تنهش بنساء أنا فإذا يب؛ انطلقا مث
 ،واحلديا ،والعقرب ،الفأرة :احلرم يف يقتلن فواسق مخس

 العقور والكلب ،والغراب
٤٤٥ 

٣٢٥ )ح( عن أهل دين كنت معهم > سألت النيب 
 ٦٠ فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صاحل يف السماء واألرض

                                 
 . حاشية: يعين) ح ( حرف  )١(



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٦٨٤  ٦٨٤ 

 ٢٧٤ مث الثالث  ،مث الثاين ،أنا فيه يالقرن الذ
 >ى النيب عل قدمملا  وعمر بكر أبو :يهلكا أنْ اخليران كاد
متيم بين وفد 

٥٩٣ 

 ٥٠٦ ، وخري اخلطائني التوابوناٌءطَّابن آدم خ لَّكُ
 اطرد: > للنيب املشركون فقال ،نفر ستة > النيب مع كنا

 علينا جيترئون ال هؤالء
٤٥٥ 

فأكون أول من  ،ال تخيروين على موسى فإنَّ الناس يصعقون
 فإذا موسى باطش جبانب العرش ،يفيق

٤٦٧ 

 ٧٦  ال نورث ما تركنا فهو صدقة
 ٣٥٥ ال وصية لوارث

 ٥٧  .اليصلني أحد العصر إال يف بين قريظة
 أتتهم ،> اهللا رسول على النصارى من جنران أهل قدم ملاَّ

يهود أحبار 
٣٣٢ 

 ٣٩٢ أهلي هؤالء اللهم
ما ينيقولَ أنْ بغي لعبد :إني خري من يونس بن م٤٦٨ ىت 

 ١٠٤  )ح( وإن لكل حرف منها ظَهرا وبطنا
 أنَّ لتعلمون إنكم فواهللا وأسلموا اهللا اتقوا يهود معشر يا

 حممد يا ذلك نعرف ما: فقالوا حلق به جئتكم الذي
٤٢٣ 

 ٣٨٣ قريشا أصاب ما مثل يصيبكم أن قبل أسلموا يهود معشر يا



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٦٨٥  ٦٨٥  ٦٨٥ 

 )١(فهرس اآلثار 

 الصفحة الراوي األثر
 ٢١ عطاء بن أيب رباح إذا توضأت فلم تعمم  فَتيمم

 ٤٦٠ النجاشي مشكاة واحدةإنَّ هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من 
 ٦٢٢ الفضيل بن عياض غرين ستورك املرخاة

 ٤٣٧ الرباء بن عازب يف  الكفار كلها
أنْ يؤمن مجيع الناس ويتابعوه حيرِص  >كان رسول اهللا 

 على اهلدى
 ٣٠٣ ابن عباس

كانت املرأة إذا زنت حبست يف البيت حىت متوت، وكان 
 ) ح(الرجل إذا زىن أوذي بالتعيري، والضرب بالنعال 

 ٤٢٢ ابن عباس

 ٥٧ عثمان بن مظعون كذبت؛ نعيم اجلنة اليزول
 ٦٢٢ ابن  عباس لُعن: كل شيء يف القرآن قُتل فهو

 ٩٢ عبداهللا بن عمر كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا
 –ال أُوتى برجل غريِ عاملٍ بلغات العرب يفسر ذلك 

 إلَّا جعلته نكاالً -القرآن
 ٥ مالك بن أنس

 ٢٧٩ ابن مسعود  ال تنقضي عجائبه، وال خيلق من كثرة الرد
أنْ يتكلم يف كتاب ال يحل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

 اهللا إذا مل يكن عاملاً بلغات العرب
 ٥ جماهد بن جرب

 ٢٧٦ جماهد بن جرب ال ينبغي للحر املسلم أنْ ينكح اململوكة من أهل الكتاب
 ٦٢٢ جماهد بن جرب إنما عين به الكافر M  a  `L ما كان يف القرآن 

 ٦٢٦ ابن مسعود  إال سيخلو اهللا به يوم القيامةما منكم من أحد 
!  "  #  M نزلت هذه اآلية يف النجاشي وأصحابه 

  +   *  )  (  '  &  %  $L 

 ٤٤٢ عبداهللا بن الزبري

                                 
 . حاشية: يعين) ح ( حرف  )١(



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٦٨٦  ٦٨٦  ٦٨٦ 

 ٤٦٠ ورقة بن نوفل )ح( إنك لنيب هذه األمةوالذي نفسي بيده 
واهللا، إنَّ له حلالوة، وإنَّ عليه لطالوة، وإنَّ أعاله ملثمر، 

 يقول هذا بشر، وما أسفله ملغدقوإنَّ 
 ٢٧٩ الوليد بن مغرية



مجعا ودراسة -يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره    

  ٦٨٧  ٦٨٧ 

 فهرس األشعار
 

 البيت
 

 الصفحة القائل

 مٍوقَ ضِبأر اُءمالس طَقَا سذَإِ
 

 ١٩٥ معاوية بن مالك

 ريى الكبِنفْوأَ ريغالص ابشأَ
 

 ١٩٦ الصلتان العبدي

 أال كل شيء ما خال اهللا باطل
 

 ٥٨ لبيد بن ربيعة

 إَنَّ امرأً خصنِي يوما مودته
 

 ٢٦ أبو زبيد الطائي

برواللَّ اقة اجليدبواضحةٌ ات 
 

 ١٨٦ ذو الرمة العدوي

تسمع لْللحي إذا ما وسواس 
 

 ١٨٦ رؤبة العجاج

 تعالوا فَسلُوا يعلمِ الناس أينا
 

 ٤ يزيد بن احلكم الثقفي

ستبدي لك األيما كُ امنت اهالًج 
 

 ١٩٥ طرفة بن العبد

وكَ يلٍلوجِم البأَ رِحرخى سهولَد 
 

 ١٩٥ امرؤ القيس

ومههِمفَذَقَ نِينِي مرتين 
 

 ٣١٥ خطام ااشعي

يحينِالم غَى بالس٣١٥ شويعر احلنفي قومٍ ي 



مجعا ودراسة -يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره    

  ٦٨٨  ٦٨٨ 

 فهرس األعالم املترجم هلم

 رقم الصفحة العلم
 ٣١٣ أبو بكر حممد بن القاسم= ابن األنباري

 ٢١ أبو السعادات= ابن األثري
 ٥٧ ابن أم مكتوم
 ٩٧ ابن اجلوزي

 ٢٠٥ ابن القاص الطربي
 ١١٧ الطيب الباقالينابن 

 ١٦٦ ابن اللحام احلنبلي
 ٤٠ ابن بدران
 ٢٧ ابن تيمية

 ٩١ ابن جريج
 ٩٨ ابن جزي الكليب

 ٣٠٣ ابن حجر العسقالين
 ٢٠٨ ابن حزم الظاهري

 ٢٠٥ ابن خويز منداد املالكي
 ٦٠ ابن دقيق العيد

 ١٨٧ ابن عادل  احلنبلي
 ١٠٠ ابن عاشور
 ٥٧٥ ابن عبد الرب

 ٣٧٢ عرفة املالكيابن 
 ٩٦ ابن عطية األندلسي

 ٢٠ ابن فارس
 ٢٠٢ عبداهللا بن مسلم= ابن قتيبة

 ٣٦٥ عبداهللا بن أمحد= ابن قدامة احلنبلي



مجعا ودراسة -يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره    

  ٦٨٩  ٦٨٩ 

 ٤٣ ابن قيم اجلوزية
 ٣٠٣ ابن كثري الدمشقي

 ١٩٨ أبو إسحاق اإلسفرائيين
 ٢١٣ أبو احلسن الكرخي
 ٢١١ أبو احلسني البصري

 ٣١٦ الرياحيأبو العالية 
 ١٩٧ أبو العباس بن سريج
 ١٣٩ أبو القاسم السهيلي

 ١٧٩ أبو النصر السمرقندي
 ٢١٢ أبو بكر الرازي اجلصاص

 ٥٩ أبو بكر السرخسي
 ٢٠٢ النعمان بن ثابت= أبو حنيفة 

 ٣٣ أبو حيان األندلسي
 ٢٦ أبو زبيد الطائي
 ٢٠٢ أبو زكريا الفراء

 ١٩٨ أبو علي الفارسي
 ٣٤٦ مسلم األصفهاينأبو 

 ١٢٨ أبو مظفر السمعاين
 ٢٣٨ أبو منصور البغدادي
 ٢٦ أبو هالل العسكري

 ٢٠٢ ابن حممد بن حنبل= أمحد
 ٣٢ شهاب الدين أبو الثناء= اآللوسي
 ٣٩ اآلمدي

 ٨٤ الربماوي
 ٢٤٧ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف= تاج الدين السبكي



مجعا ودراسة -يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره    

  ٦٩٠  ٦٩٠ 

 ١٦٢ عبد الكايفعلي بن = تقي الدين السبكي
 ٢١ علي بن حممدالشريف = اجلرجاين

 ٤١ جالل الدين البلقيين
 ٤١ جالل الدين السيوطي

 ٨٢ جالل الدين احمللي
 ٣٢ إمساعيل بن محاد= اجلوهري

 ٩٤ احلسن البصري
 ١٨٣ اخلطيب القزويين

 ٢٠ ابن أمحد الفراهيدي= اخلليل
 ١٩٧ داود الظاهري

 ٢٥ الزبيدي
 ٣١ حممد بن ادر بن عبد اهللا= الزركشي
 ١٥٠ الزخمشري

 ٩٤ السدي الكبري
 ٢٣٩ سعد الدين التفتازاين

 ٩٢ سعيد بن جبري
 ٣٢٤ سفيان الثوري
 ١١٠ السمني احلليب

 ٢٠١ سيبويه
 ١٠٥ حممد بن إدريس= الشافعي

 ٢٢ حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر= الشنقيطي
 ٢٢ الشوكاين
 ١٧٣ حممد بن إمساعيل= الصنعاين
 ٩١ حممد بن جرير= الطربي

 ١٥٤ الطوسي



مجعا ودراسة -يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره    

  ٦٩١  ٦٩١ 

 ٤٩ سليمان بن عبد القوي= الطويف
 ٥٨٤ عبدالرزاق الرسعين

 ٣١٦ عبدالرمحن بن زيد بن أسلم
 ١٩٤ العز بن عبد السالم

 ٢٨ الشافعيحسن بن حممد = العطار
 ٢٤٣ خليل بن كيكلدي= العالئي

 ٩١ علي بن أيب طلحة
 ٣٨ حممد أبو حامد= الغزايل

 ٩٧ الفخر الرازي
 ١٥٠ القاضي عبد اجلبار

 ٢٧٥ قتادة بن دعامة
 ٦٥ القرايف

 ١٠٩ حممد بن أمحدأبو عبد اهللا  = القرطيب
 ١٩٢ أبو البقاء= الكفوي

 ١٠٧ أبو احلسن= املاوردي 
 ٩٣ جماهد بن جرب

 ١٥٤ السي
 ١٦٢ علي بن سليمان= املرداوي

 ٢٠٥ بن داود الظاهريحممد 
 ٣٩٤ مطر الوراق

 ٣٨٩ املفضل بن سلمة
 ٣٨٦ مقاتل بن سليمان

 ٢٠٥ منذر بن سعيد البلوطي
 ٩٢ موىل ابن عمر= نافع

 ١٧٨ احلسن بن حممد= النيسابوري



مجعا ودراسة -يف التفسريالعام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره    

  ٦٩٢  ٦٩٢ 

 ٢٢٦ أبو احلسن علي بن أمحد= الواحدي
 ١٢٩ حيىي بن سالم
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  ٦٩٣  ٦٩٣ 

 )١(فهرس املصادر واملراجع

، )٣٣٠ت(اإلبانة عن أصول الديانة، أليب احلسن علي بن إمساعيل  األشعري  .١
 .هـ١٤١٣، ٤بشري حممد عيون، مكتبة املؤيد  الرياض،ط: حتقيق

املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول، لتقي الدين علي بن اإلاج يف شرح  .٢
وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي ) ٧٠٦ت(عبدالكايف السبكي 

، ١شعبان حممد إمساعيل، مكتبة الكليات األزهرية، ط: ، حتقيق)٧٧١ت(
 .هـ١٤٠١

زالدراسات مرك: ، حتقيق)٩١١ت(اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين السيوطي  .٣
 . هـ١٤٢٦القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

، دار الكتب العلمية )٩١١ت(اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين السيوطي  .٤
 . هـ١٤٠٧، ١بريوت لبنان، ط

، )١١٨٢ت(إجابة  السائل شرح بغية اآلمل، حملمد بن إمساعيل األمري الصنعاين  .٥
 .م١٩٨٦، ١سياغي  وحسن حممد مقبويل األهدل، طحسني بن أمحد ال: حتقيق

 .اإلمجاع يف التفسري، حملمد بن عبدالعزيز اخلضريي، دار الوطن للنشر .٦

 .هـ١٤٢٩، ١اإلمجاع، ليعقوب بن عبدالوهاب الباحسني، مكتبة الرشد،ط .٧

حممد : ، تعليق)٧٠٢ت(إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد  .٨
 .دار الكتاب العريب بريوت منري آغا الدمشقي،

                                 
 .ذكر يف بعض املراجع سنة الطبع، وال الطابع؛ وذلك لعدم وجودها على املصدريمل   )١(



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٦٩٤  ٦٩٤ 

: اإلمام البيهقي، حتقيق: مجعه) ٢٠٤ت(أحكام القرآن، حملمد بن إدريس الشافعي  .٩
 .هـ١٤٠٠عبدالغين عبداخلالق، دار الكتب العلمية بريوت، 

، )٦٣١ت(اإلحكام يف أصول األحكام، أليب احلسن علي بن حممد اآلمدي  .١٠
 .هـ١٤٠٤، ١وت، طسيد اجلميلي، دار الكتاب العريب بري: حتقيق

، دار )٤٥٦ت(اإلحكام يف أصول األحكام، لعلي بن أمحد بن حزم األندلسي  .١١
 .هـ١٤٠٤، ١احلديث القاهرة، ط

أخبار أيب حنيفة وأصحابه، أليب عبداهللا حسني بن علي الصيمري، دار عامل  .١٢
 .هـ١٤٠٥الكتب بريوت، 

أمحد  عامر: ، حتقيق)٢٠٤ت(اختالف احلديث، حملمد بن إدريس الشافعي  .١٣
 .هـ١٤٠٥، ١حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية بريوت، ط

، ١اختالف املفسرين أسبابه وآثاره، لسعود بن عبداهللا الفنيسان، دار اشبيليا، ط .١٤
 .هـ١٤١٨

سعود : ، حتقيق)١٣٩٣ت(آداب البحث واملناظرة، حملمد األمني الشنقيطي  .١٥
 .هـ١٤٢٦، ١العريفي، دار عامل الفوائد، ط

أنواء الفروق، البن الشاط أيب القاسم األنصاري، مطبوع إدرار الشروق على  .١٦
خليل املنصور، دار الكتب العلمية، :  امش كتاب الفروق للقرايف، حتقيق

 .هـ١٤١٨

إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، حملمد بن حممد العمادي أبو السعود،  .١٧
 .دار إحياء التراث العريب بريوت
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  ٦٩٥  ٦٩٥ 

قيق احلق من علم األصول، حملمد بن علي الشوكاين إرشاد الفحول إىل حت .١٨
 . هـ١٤١٩، ١أمحد عزو عناية، دار الكتاب العريب، ط: ، حتقيق)١٢٥٠ت(

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب  .١٩
 .هـ١٤٠٥، ٢اإلسالمي، ط

حممد : ، حتقيق)٥٣٨ت(أساس البالغة، أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري  .٢٠
 .هـ١٤١٩، ١باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

: ، حتقيق)٤٦٨ت(أسباب نزول القرآن، أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي  .٢١
 . هـ١٤٢٦، ١ماهر ياسني الفحل،دار امليمان، ط

االستذكار اجلامع  ملذاهب فقهاء األمصار، أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن  .٢٢
سامل حممد عطا وحممد علي معوض، دار : ، حتقيق)٤٦٣ت(النمري عبدالرب 

 .م٢٠٠٠الكتب العلمية، 

، ٥اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث، حملمد حسني الذهيب، مكتبة وهبة، ط .٢٣
 .هـ١٤٢٥

اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، حملمد أبو شهبة، دار اجليل،  .٢٤
 .هـ١٤٢٥

، قرأه )٤٧١ت(القاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين أسرار البالغة، أليب بكر عبد .٢٥
 .حممود حممد شاكر، دار املدين جدة: وعلق عليه

 .هـ١٤٣٠األشاعرة عرض ونقد، لسفر بن عبدالرمحن احلوايل، جملة البيان،  .٢٦

 .هـ١٤١١، ١األشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط .٢٧



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٦٩٦  ٦٩٦ 

ل أمحد بن علي بن  حجر العسقالين اإلصابة يف متييز الصحابة، أليب الفض .٢٨
عبداهللا بن عبداحملسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث : ، حتقيق)٨٥٢ت(

 . هـ١٤٢٩، ١والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، ط

، )٤٩٠ت(أصول السرخسي، أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي  .٢٩
 . هـ١٤١٤، ١مية بريوت، طأبو الوفاء األفغاين، دار الكتب العل: حتقيق

عمدة : وامشه) ٣٤٤ت(أصول الشاشي، أليب علي أمحد بن حممد الشاشي  .٣٠
، ٢احلواشي للموىل حممد فيض احلسن الكنكوهي، دار الكتاب العريب بريوت، ط

 . هـ١٤٠٢

أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله، لعياض بن نامي السلمي، دار التدمرية  .٣١
 . هـ١٤٢٩، ٣الرياض، ط

، ٤أصول يف التفسري، حملمد بن صاحل العثيمني، مكتبة السداوي القاهرة، ط .٣٢
 .هـ١٤١٣

، )٣١٦ت(األصول يف النحو، أليب بكر حممد بن سهل بن السراج البغدادي  .٣٣
 .٣عبداحلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط: حتقيق

أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية عرض ونقد، لناصر بن عبداهللا  .٣٤
 .ريالقفا

أبو إسحاق  أشرف : األصول من  علم األصول، حملمد بن صاحل العثيمني، حتقيق .٣٥
 .بن صاحل العشري، دار اإلميان االسكندرية

، دار )١٣٩٣ت(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد األمني الشنقيطي  .٣٦
 .هـ١٤١٥الفكر بريوت، 
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  ٦٩٧  ٦٩٧ 

، دار )١٣٩٣ت(األمني الشنقيطي أضواء اليبان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد  .٣٧
 .هـ١٤٢٦، ١عامل الفوائد، ط

إعراب القراءات السبع وعللها، أليب عبداهللا احلسني بن أمحد بن خالويه  .٣٨
، ١عبدالرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة اخلاجني القاهرة، ط: ، حتقيق)٣٧٠ت(

 .هـ١٤١٣

: ، حتقيق)٣٨٨ت( إعراب القرآن، أليب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس .٣٩
 . هـ١٤٢٦، ١زهري غازي زاهد، عامل الكتب، ط

 . م١٩٨٠، ٥األعالم، خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني بريوت، ط .٤٠

 .٢مسري جابر، دار الفكر بريوت، ط: األغاين، أليب الفرج األصفهاين، حتقيق .٤١

بن صاحل الدهش، األقوال الشاذة يف التفسري نشأا وأسباا وآثارها، لعبدالرمحن  .٤٢
 .هـ١٤٢٥، ١جملة احلكمة بريطانيا، ط

، )٧١٦ت(اإلكسري يف علم التفسري، لسليمان بن عبدالقوي الصرصري الطويف  .٤٣
 .عبدالقادر حسن، مكتبة اآلداب القاهرة: حتقيق

سيف : ، حتقيق)٩١١ت(اإلكليل يف استنباط التنزيل، جلالل الدين السيوطي  .٤٤
 .هـ١٤٢٨، ٣لكتب العلمية بريوت، طالدين عبدالقادر الكاتب، دار ا

 .هـ١٣٩٣، دار املعرفة، )٢٠٤ت(األم، حملمد بن إدريس الشافعي  .٤٥

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، لعالء  .٤٦
 .هـ١٤١٩، ١، دار إحياء التراث العريب، ط)٨٨٥ت(الدين املرداوي 

 .الدين عبداهللا بن عمر البيضاوي، دار اجليلأنوار التنزيل وأسرار التنزيل، لناصر  .٤٧
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  ٦٩٨  ٦٩٨ 

أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري القرآن الكرمي، ملساعد بن سليمان الطيار، دار ابن  .٤٨
 .هـ١٤٢٣، ٢اجلوزي، ط

 .اإليضاح يف علوم البالغة، للخطيب القزويين، دار الكتب العلمية .٤٩

 .حبار األنوار، حملمد باقر السي، مؤسسة الوفاء بريوت .٥٠

حممود : ر العلوم، أليب الليث نصر بن حممد السمرقندي احلنفي، حتقيقحب .٥١
 . مطرجي، دار الفكر بريوت

، )٧٩٤ت(البحر احمليط يف أصول الفقه، لبدر الدين حممد بن عبداهللا الزركشي  .٥٢
 .هـ١٤٢١حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية بريوت، : حتقيق

عادل أمحد عبد : ندلسي، حتقيقالبحر احمليط، أليب حيان حممد بن يوسف األ .٥٣
 .هـ١٤٢٢، ١املوجود وآخرون، دار الكتب العلمية، ط

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لعالء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب  .٥٤
 . م١٩٨٢بريوت، 

حممد بن إبراهيم الزغلي، دار املعايل : بدائع الفوائد، البن قيم اجلوزية، حتقيق .٥٥
عهـ١٤٢٠، ١ان، طم. 

، )٥٩٥ت(بداية اتهد واية املقتصد، حملمد بن أمحد بن حممد بن رشد احلفيد  .٥٦
 .هـ١٤١٥، ١حممد صبحي حالق، مكتبة ابن تيمية، ط: حتقيق

البدر الطالع مبحاسن مبحاسن من بعد القرن السابع، حملمد بن علي الشوكاين  .٥٧
، ١، طخليل منصور، دار الكتب العلمية بريوت: ، وضع حواشيه)١٢٥٠ت(

 .هـ١٤١٨
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  ٦٩٩  ٦٩٩ 

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري، لسراج الدين  .٥٨
مصطفى  : ، حتقيق)٨٠٤ت( عمر بن علي األنصاري الشافعي املعروف بابن امللقن 

 .هـ١٤٢٥، ١أبو الغيط عبد احلي وآخرون، دار اهلجرة، ط

لعبدالفتاح عبدالغين القاضي، دار البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة،  .٥٩
 .هـ١٤٢٦، ٢السالم، ط

، )٧٩٤ت(الربهان يف  علوم القرآن، لبدر الدين حممد بن عبداهللا الزركشي  .٦٠
 .هـ١٣٧٦، ١حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط: حتقيق

عبد : الربهان يف أصول الفقه، أليب املعايل عبد امللك بن عبداهللا اجلويين، حتقيق .٦١
 . هـ١٤١٨، ٤العظيم حممد الديب، دار الوفاء، ط

، )٧٩٤ت(الربهان يف علوم القرآن، لبدر  الدين حممد بن عبداهللا الزركشي  .٦٢
 . هـ١٤٢٧، ١زكي حممد أبو سريع، دار احلضارة، ط: حتقيق

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، د الدين حممد بن يعقوب  .٦٣
 . حممد علي النجار، املكتب العلمية بريوت: ، حتقيق)٨١٧ت(الفريوزآبادي 

حممد أبو : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جلالل الدين السيوطي، حتقيق .٦٤
 .هـ١٣٩٩، ٢الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط

، ٢١الواضحة، لعلي اجلارم ومصطفى أمني، دار املعارف لبنان، ط البالغة .٦٥
 .هـ١٣٨٩

البلبل يف أصول الفقه أو خمتصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي الصرصري  .٦٦
 .هـ١٤١٤، ٢، مكتبة اإلمام الشافعي الرياض، ط)٧١٦ت(الطويف 
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  ٧٠٠  ٧٠٠ 

، )٨١٧ت(البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، حملمد بن يعقوب الفريوزآبادي  .٦٧
 .هـ١٤٠٧، ١حممد املصري، مجعية إحياء التراث اإلسالمي الكويت، ط: حتقيق

حممد بن : بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، البن تيمة، حتقيق .٦٨
 .هـ١٣٩٢، ١عبدالرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة مكة املكرمة، ط

: لزبيدي، حتقيقتاج العروس من جواهر القاموس، للسيد حممد مرتضى احلسيين ا .٦٩
 . هـ١٣٨٥عبد الستار أمحد فراج، مطبعة حكومة الكويت، 

عمر : ، حتقيق)٧٤٨ت(تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، للذهيب  .٧٠
 .هـ١٤٠٧، ١عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العريب بريوت، ط

تاريخ بغداد، أليب بكر أمحد بن علي املعروف باخلطيب البغدادي، دار الكتب  .٧١
 .العلمية بريوت

، ١علي شريي، دار الفكر، ط: ، حتقيق)٥٧١ت(تاريخ دمشق، البن عساكر  .٧٢
 .م١٩٩٨

تاريخ قضاة األندلس، أليب احلسن بن عبداهللا بن احلسن املالقي األندلسي، دار  .٧٣
 .هـ١٤٠٣، ٥اآلفاق اجلديدة بريوت، ط

: حتقيقتأويل مشكل القرآن، أليب حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  .٧٤
 .هـ١٤٠١، ٣السيد أمحد صقر، دار الكتب العلمية، ط

التبصرة يف أصول الفقه، أليب إسحاق إبراهيم بن علي الفريوزآبادي الشريازي،  .٧٥
 .هـ١٤٠٣، ١حممد حسن هيتو، دار الفكر، ط: حتقيق
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  ٧٠١  ٧٠١ 

عبداهللا سامل : ، حتقيق)٧٥١ت(التبيان يف أميان القرآن، البن قيم اجلوزية  .٧٦
 .هـ١٤٢٩، ١مل الفوائد، طالبطاطي، دار عا

، )الشيعي ( التبيان يف تفسري القرآن، أليب جعفر حممد بن احلسن الطوسي  .٧٧
 .هـ١٣٠٩، ١أمحد حبيب قصري العاملي، مكتب األعالم اإلسالمي، ط: حتقيق

التبيان يف تفسري غريب القرآن، لشهاب الدين أمحد بن حممد بن اهلائم املصري،  .٧٨
 . م١٩٩٢، ١، دار الصحابة طنطا، طفتحي أنور  الدابويل: حتقيق

، ٢ط، لعطية حممد سامل، تتمة أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .٧٩
 .هـ١٤٠٠

التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه احلنبلي، أليب احلسن عالء الدين علي بن  .٨٠
عبد الرمحن بن عبد اهللا اجلربين و عوض بن : ، حتقيق)٨٨٥ت(سليمان املرداوي 

 .هـ١٤٢١، ١رين و أمحد بن حممد السراج، مكتبة الرشد، طحممد الق

، دار سحنون تونس، )١٣٩٣ت(التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور  .٨١
 .م١٩٩٧

حتفة األشراف مبعرفة األطراف، جلمال الدين أيب احلجاج يوسف بن عبدالرمحن  .٨٢
، ٢عبدالصمد شرف الدين، املكتب اإلسالمي، ط: ، حتقيق)٧٤٢ت(املزي 
 .هـ١٤٠٣

: تدريب الراوي يف شرح  تقريب النواوي، جلالل الدين السيوطي، حتقيق .٨٣
 .عبدالوهاب عبداللطيف، مكتبة الرياض احلديثة

، ٦ط، مكتبة العبيكان، حممد بن عودة السعوي: حتقيق، التدمرية البن تيميه .٨٤
 . هـ١٤٢١
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  ٧٠٢  ٧٠٢ 

ا زكري: ، حتقيق)٧٤٨ت(تذكرة احلفاظ، حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب  .٨٥
 .هـ١٤١٩، ١عمريات، دار الكتب العلمية بريوت، ط

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، للقاضي عياض بن  .٨٦
سعيد أمحد أعراب، وزارة األوقاف والشئون : ، حتقيق)٥٤٤ت(موسى البسيت 

 .هـ١٤٠٢اإلسالمية باململكة املغربية، 

حممد سامل هاشم، : ، حتقيق)٧٤١ت( التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي الكليب .٨٧
 .هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، ط

التسهيل لعلوم التنزيل، حملمد بن أمحد بن جزي الكليب، دار الكتاب العريب  .٨٨
 .هـ١٤٠٣بريوت، 

إبراهيم : ، حتقيق)٨١٦ت(التعريفات، للشريف علي بن حممد بن علي اجلرجاين  .٨٩
 .هـ١٤٠٥، ١األبياري، دار الكتاب العريب بريوت، ط

أسعد : تفسري ابن أيب حامت، أليب حممد عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي، حتقيق .٩٠
 .حممد الطيب، املكتبة العصرية صيدا

تفسري ابن عرفة املالكي، أليب عبداهللا حممد بن حممد بن عرفة الورغمي  .٩١
، ١حسن املناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية تونس، ط: ، حتقيق)٨٠٣ت(

 . م١٩٨٦

أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا بن أيب زمنني ، تفسري القران العزيز البن أيب زمنني .٩٢
دار ، أيب عبداهللا حسني بن عكاشه وحممد بن مصطفى الكنز: حتقيق، )٣٩٩ت (

 .هـ١٤٢٣، ١ط، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧٠٣  ٧٠٣ 

سامي حممد : ، حتقيق)٧٧٤ت(تفسري القرآن العظيم، البن كثري الدمشقي  .٩٣
 .هـ١٤٢٠، ٢مة، دار طيبة، طسال

، ١، دار الكتب العلمية، ط)٧٧٤ت(تفسري القرآن العظيم، البن كثري الدمشقي  .٩٤
 .هـ١٤٠٦

، ١تفسري القرآن الكرمي، حملمد بن صاحل العثيمني، دار ابن اجلوزي، ط .٩٥
 .هـ١٤٣٠

ياسر : ، حتقيق)٤٨٩ت(تفسري القرآن، أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين  .٩٦
 .هـ١٤١٨، ١م و غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن الرياض، طبن إبراهي

مصطفى مسلم : ، حتقيق)٢١١ت(تفسري القرآن، لعبدالرزاق بن مهام الصنعاين  .٩٧
 .هـ١٤١٠حممد، مكتبة الرشد، 

، ١التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، ملساعد بن سليمان الطيار، دار ابن اجلوزي، ط .٩٨
 .هـ١٤٢٢

، ٤اإلسالمي، حملمد أديب صاحل، املكتب اإلسالمي، طتفسري النصوص يف الفقه  .٩٩
 .هـ١٤١٣

تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت اليوجد يف طائفة من كتب  .١٠٠
) ٧٢٨ت (البن تيميه، التفسري فيها القول الصواب بل اليوجد فيها إالما هو خطأ

 .هـ١٤١٧، ١ط، مكتبة الرشد، عبدالعزيز بن حممد اخلليفة: حتقيق

 مبهمات القران املوسوم بصلة اجلمع وعائد التذييل ملوصول كتايب تفسري .١٠١
عبداهللا : حتقيق، )٧٨٢ت (أليب عبداهللا حممد بن علي البلنسي ، اإلعالم والتكميل
 .هـ ١٤١١، ١ط، دار الغرب اإلسالمي، عبدالكرمي حممد



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧٠٤  ٧٠٤ 

تفسري مقاتل بن سليمان، أليب احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي  .١٠٢
 .هـ١٤٢٤، ١أمحد فريد، دار الكتب العلمية، ط: ي، حتقيقالبلخ

مصطفى عبدالقادر عطا، دار : تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، حتقيق .١٠٣
 .هـ١٤١٥، ٢الكتب العلمية، ط

جالل : ، اعتناء)٧٤١ت(تقريب الوصول إىل علم األصول، البن جزي الكليب  .١٠٤
 .علي اجلهاين

باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية، البن حزم  التقريب حلد املنطق واملدخل إليه .١٠٥
، ١إحسان عباس، دار مكتبة احلياة بريوت، ط: ، حتقيق)٤٥٦ت(الظاهري 

 .م١٩٠٠

تقرير الشربيين على مجع اجلوامع، لعبدالرمحن الشربيين، مطبوع امش حاشية  .١٠٦
 .العطار على شرح اجلالل، دار الكتب العلمية بريوت

عبد اهللا حممود : ، حتقيق)٨٧٩ت(أمري احلاج احلنبلي التقرير والتحبري البن  .١٠٧
 .هـ١٤١٩، ١حممد عمر، دار الكتب العلمية بريوت، ط

 .هـ١٤١٧، دار الفكر، )٨٧٩ت(التقرير والتحبري، البن أمري احلاج احلنبلي .١٠٨

التلخيص يف أصول الفقه، أليب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين  .١٠٩
عبداهللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري، دار البشائر اإلسالمية : ، حتقيق)٤٧٨ت(

 .هـ١٤١٧بريوت، 

تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم، أليب سعيد خليل بن كيكلدي العالئي  .١١٠
علي معوض وعادل عبداملوجود، دار األرقم بريوت، : ، حتقيق)٧٦١ت(الدمشقي 

 .هـ١٤١٨، ١ط



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧٠٥  ٧٠٥ 

ول، لعبد الرحيم بن احلسن األسنوي، التمهيد يف ختريج الفروع على األص .١١١
 . هـ١٤٠٠، ١حممد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة بريوت، ط: حتقيق

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد  .١١٢
مصطفى بن أمحد العلوي و حممد : ، حتقيق)٤٦٣ت( بن عبد الرب النمري القرطيب 

وزارة عموم األوقاف والشئون اإلسالمية باملغرب،  عبد الكبري البكري،
 .هـ١٣٨٧

تنزيه القرآن عن املطاعن، للقاضي أيب احلسن عبداجلبار بن أمحد املعتزيل  .١١٣
 .م٢٠٠٦، ١، املكتبة األزهرية للتراث، ط)٤١٥ت(

، ١، دارالفكر، ط)٨٥٢ت(ذيب  التهذيب، البن حجر العسقالين  .١١٤
 .هـ١٤٠٤

، )٦٧٦ت(أليب زكريا حمي الدين بن شرف النووي ذيب األمساء واللغات،  .١١٥
 .دار الكتب العلمية بريوت

حممد : ، حتقيق)٣٧٠ت(ذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري  .١١٦
 .م٢٠٠١، ١عوض  مرعب، دار إحياء التراث العريب بريوت، ط

حممد نعيم : ، حتقيق)٨٤٢ت(توضيح املشتبه، البن ناصر الدين الدمشقي  .١١٧
 .وسي، مؤسسة الرسالةالعرقس

اصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، أليب حممد بدر الدين حسن قتوضيح امل .١١٨
عبدالرمحن علي سليمان، دار الفكر : ، حتقيق)٧٤٩ت(بن قاسم املرداوي املالكي 

 . هـ١٤٢٨، ١العريب، ط



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧٠٦  ٧٠٦ 

التوضيح يف حل غوامض التنقيح، لصدر الشريعة عبيداهللا بن مسعود البخاري  .١١٩
 .هـ١٤١٦زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، : ، حتقيق)٧١٩ت(احلنفي 

حممد : التوقيف على مهمات التعاريف، حملمد بن عبد الرؤوف املناوي، حتقيق .١٢٠
 .رضوان الداية، دار الفكر املعاصر بريوت

، )٩٧٢ت(تيسري التحرير يف أصول الفقه، حملمد أمني املعروف بأمري بادشاه  .١٢١
 .دار الفكر

الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن بن ناصر السعدي  تيسري الكرمي .١٢٢
 . هـ١٤٢٣، ١عبدالرمحن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط: ، حتقيق)١٣٧٦ت(

التيسري يف قواعد علم التفسري، حمليي الدين حممد بن سليمان الكافيجي  .١٢٣
 . هـ١٤٢٨، ١أنور حممود املرسي، دار الصحابة طنطا، ط: ، حتقيق)٨٧٩ت(

: ، حتقيق)٣١٠ت(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حملمد بن جرير الطربي  .١٢٤
 .هـ١٤٢٠، ١أمحد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

: ، حتقيق)٣١٠ت(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حملمد بن جرير الطربي  .١٢٥
 .هـ١٤٢٤، ١عبداهللا بن عبداحملسن التركي، دار عامل الكتب الرياض، ط

، ١حممد رشاد سامل، دار العطاء الرياض، ط: تيمية، حتقيق جامع الرسائل، البن .١٢٦
 . هـ١٤٢٢

وسننه وأيامه، أليب عبداهللا > اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول  اهللا  .١٢٧
حمب : ، قام بشرحه وتصحيح جتاربه وحتقيقه)٢٥٦ت(حممد بن إمساعيل البخاري 

 .هـ١٤٠٠، ١الدين اخلطيب، املطبعة السلفية، ط



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧٠٧  ٧٠٧ 

ح، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري اجلامع الصحي .١٢٨
 .هـ١٤١٩، بيت األفكار الدولية، )٢٦١ت(

اجلامع الصحيح، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  .١٢٩
 .منشورات دار اآلفاق اجلديدة بريوت ،)٢٦١ت(

بشار : ، حتقيق)٢٧٩ت(اجلامع الكبري، أليب عيسى حممد بن سورة الترمذي  .١٣٠
 . م١٩٩٨، ٢واد معروف، دار الغرب اٍإلسالمي، طع

اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، أليب عبداهللا  .١٣١
عبداهللا بن عبداحملسن التركي، مؤسسة : ، حتقيق)٦٧١ت(حممد بن أمحد القرطيب 

 .هـ١٤٢٧، ١الرسالة، ط

: رون، مجعه ووضع فهارسهاجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة ق .١٣٢
 .هـ١٤٢٠، ١حممد عزيز مشس و علي بن حممد العمران، دار عامل الفوائد، ط

اجلحة يف القراءات السبع، أليب عبداهللا احلسني بن أمحد بن خالويه اهلمذاين  .١٣٣
 .هـ١٤٢١، ١عبدالعال سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، ط: ، حتقيق)٣٠٧ت(

الدين عبدالوهاب بن علي السبكي مجع اجلوامع يف أصول الفقه، لتاج  .١٣٤
عبداملنعم خليل إبراهيم، دار الكتب : ، علق عليه ووضع حواشيه)٧٧١ت(

 .هـ١٤٢٤، ٢العلمية، ط

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حملي الدين أيب حممد عبدالقادر بن حممد بن  .١٣٥
هجر، عبدالفتاح حممد احللو، دار : ، حتقيق)٧٧٥ت(أيب الوفاء القرشي احلنفي 

 .هـ١٤١٣، ٢ط



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧٠٨  ٧٠٨ 

حاشية العطار على شرح اجلالل على مجع اجلوامع، حلسن العطار، دار الكتب  .١٣٦
 .العلمية بريوت

 .حاشية العالمة البناين على شرح اجلالل على منت مجع اجلوامع، دار الفكر .١٣٧

على شرح خمتصر املنتهى األصويل ) ٧٩١ت(حاشية سعد الدين التفتازاين  .١٣٨
، مطبوع حباشية شرح خمتصر املنتهى األصويل، دار )٧٥٦ت(لعضد الدين اإلجيي 

 .هـ١٤٢٤، ١الكتب العلمية، ط

حاشية عمر فاروق الطباع على السلم يف علم املنطق، للصدر األخضري،  .١٣٩
 .هـ١٤٢٠، ١مكتبة املعارف بريوت، ط

حاشية حمي الدين شيخ زاده على تفسري القاضي البيضاوي، املطبعة السلطانية  .١٤٠
 .دار إحياء التراث العريب: هـ، تصوير١٢٨٢لية، بدار اخلالفة الع

 .احلاوي الكبري، أليب احلسن املارودي الشافعي، دار الفكر بريوت .١٤١

حجية العام املخصوص، محد بن محدي الصاعدي، معهد البحوث العلمية،  .١٤٢
 .هـ١٤٣٠، ١جامعة أم القرى مكة املكرمة، ط

كام الشرعية، حلسام الدين احلقيقة وااز يف الكتاب والسنة وعالقتهما باألح .١٤٣
موسى عفانة، رسالة ماجستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم 

 .هـ١٤٠٢ -هـ ١٤٠١القرى، 

احلكم بغري ما أنزل اهللا أحواله وأحكامه، لعبدالرمحن بن صاحل احملمود، دار  .١٤٤
 . هـ١٤٢٠، ١طيبة ، ط



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧٠٩  ٧٠٩ 

بن عبداهللا األصفهاين، دار  حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم أمحد .١٤٥
 .هـ١٤٠٥، ٤الكتاب العريب، ط

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبدالقادر بن عمر البغدادي                 .١٤٦
، ٤عبدالسالم هارون، مكتبة اخلاجني القاهرة، ط: ، حتقيق) ١٠٩٣ت( 

 .هـ١٤١٨

 .هـ١٤٢٧، ٧خصائص التراكيب، حملمد حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط .١٤٧

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احلليب أمحد بن يوسف                   .١٤٨
 .هـ١٤١١، ١أمحد اخلراط، دار القلم دمشق، ط: ، حتقيق)٧٥٦ت( 

عبداهللا بن عبداحملسن التركي : الدر املنثور يف التفسري باملأثور، للسيوطي، حتقيق .١٤٩
 . هـ١٤٢٤، ١وآخرون، دار هجر، ط

 .م١٩٩٣نثور يف التفسري باملأثور، للسيوطي، دار الفكر بريوت، الدر امل .١٥٠

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أليب الفضل أمحد بن عي بن حجر  .١٥١
حممد عبداملنعم خان، جملس دائرة املعارف العثمانية : ، حتقيق)٨٥٢ت(العسقالين 

 .هـ١٣٩٢، ٢حيدر آباد اهلند، ط

لوم يف اصطالحات الفنون، للقاضي عبد رب النيب دستور العلماء أو جامع الع .١٥٢
حسن هاين حفص، دار الكتب العلمية : بن عبد رب الرسول األمحد نكري، حتقيق

 .هـ١٤٢١، ١بريوت، ط

: دفع إيهام اإلضطراب عن آيات الكتاب، حملمد األمني الشنقيطي، اعتىن به .١٥٣
 .هـ١٤٢٠، ١عمر عبدالسالم السالمي، مؤسسة التاريخ العريب، ط



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧١٠  ٧١٠ 

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ، أليب بكر أمحد بن احلسني  .١٥٤
، ١عبداملعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، ط: ، حتقيق)٤٥٨ت( البيهقي 
 .هـ١٤٠٨

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إلبراهيم بن نور الدين املعروف  .١٥٥
حمي الدين اجلنان، دار الكتب  مأمون بن: ، حتقيق)٧٩٩ت( بابن فرحون املالكي 

 .هــ١٤١٧، ١العلمية، ط

، ٢عبدالرمحن املصطاوي، دار املعرفة، ط: ديوان امرؤ القيس، اعتىن به .١٥٦
 .هـ١٤٢٥

، ١عبدالرمحن املصطاوي، دار املعرفة، ط: ديوان ذي الرمة، اعتىن به .١٥٧
 .هـ١٤٢٧

، ١ة، طعبدالرمحن املصطاوي، دار املعرف: ديوان طرفة بن العبد، اعتىن به .١٥٨
 .هـ١٤٢٤

، )٤٨١ت(ذم الكالم وأهله، أليب إمساعيل عبداهللا بن حممد األنصاري اهلروي  .١٥٩
عبدالرمحن بن عبدالعزيز الشبل، مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة، : حتقيق

 . هـ١٤١٨

، )٧٩٥ت( الذيل على طبقات احلنابلة، لعبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي  .١٦٠
 . هـ١٤٢٥، ١سليمان العثيمني، مكتبة العبيكان، ط عبدالرمحن بن: حتقيق

: ، حتقيق)٢٤١ت(الرد على اجلهمية والزنادقة، لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل  .١٦١
 .هـ١٤٢٤، ١صربي سالمة شاهني، دار الثبات، ط



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧١١  ٧١١ 

أمحد شاكر، املكتبة : ، حتقيق)٢٠٤ت(الرسالة، حملمد بن إدريس الشافعي  .١٦٢
 .العلمية

: ، حتقيق)٧٧١ت( ابن احلاجب، لتاج الدين السبكي رفع احلاجب عن خمتصر  .١٦٣
، ١علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، عامل الكتب بريوت، ط

 .هـ١٤١٩

زهري الشاويش، املكتب : رفع املالم عن األئمة األعالم، البن تيمية، حتقيق .١٦٤
 .هـ١٤١٢، ٣اإلسالمي، ط

الرزاق بن رزق اهللا رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز، لعز الدين عبد  .١٦٥
عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش، مكتبة : ، حتقيق)٦٦١ت(الرسعين احلنبلي 

 .  هـ١٤٢٩، ١األسدي، ط

روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن، حملمد بن علي الصابوين، مكتبة  .١٦٦
 .هـ١٤٠٠، ٣الغزايل دمشق، ط

، أليب الفضل شهاب الدين روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .١٦٧
إدارة الطباعة املنريية، دار إحياء : ، حتقيق)١٢٧٠ت( حممود اآللوسي البغدادي 

 .التراث العريب بريوت

عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، دار عامل : روضة الطالبني، للنووي، حتقيق .١٦٨
 .هـ١٤٢٣الكتب، طبعة خاصة، 

بن قدامة املقدسي احلنبلي روضة الناظر  وجنة املناظر يف أصول الفقه، ال .١٦٩
 .هـ١٤٢٤، ١، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة املكرمة، ط)٦٢٠ت(



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧١٢  ٧١٢ 

، املكتب )٥٩٧ت(زاد املسري يف علم التفسري، أليب الفرج بن اجلوزي   .١٧٠
 .هـ١٤٠٤، ٣اإلسالمي، ط

حممد بن : ، حتقيق)٥٩٧ت(زاد املسري يف علم التفسري، أليب الفرج بن اجلوزي  .١٧١
 .هـ١٤٠٧، ١اهللا، دار الفكر، ط عبد الرمحن بن عبد

شعيب األرناؤوط : زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجلوزية، حتقيق .١٧٢
 .هـ١٤٢٣، ٣وعبد القادر األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، جلمال الدين حممد بن عقيلة املكي   .١٧٣
 .هـ١٤٢٧، ١شارقة، ط، مركز البحوث والدراسات، جامعة ال)١١٥٠ت(

حسن هنداوي، دار : سر صناعة األعراب، أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيق .١٧٤
 . م١٩٨٥، ١القلم دمشق، ط

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، حملمد بن ناصر الدين  .١٧٥
 .هـ١٤١٥األلباين، مكتبة املعارف الرياض، 

السيئ يف األمة، حملمد ناصر الدين سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها  .١٧٦
 .هـ١٤٢٢، ١األلباين، مكتبة ااملعارف الرياض، ط

حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار : السنة، لعبداهللا بن أمحد بن حنبل، حتقيق .١٧٧
 .هـ١٤٠٥، ١الكتب العلمية ط

سنن ابن ماجة، أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين املعروف بابن ماجة             .١٧٨
 .، بيت األفكار الدولية)٢٧٣ت( 



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧١٣  ٧١٣ 

، اعتىن )٢٧٥ت(سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين  .١٧٩
 .٢أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف، ط: به

: ، حتقيق)٢٥٥ت(سنن الدارمي، أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدرامي  .١٨٠
 .هـ١٤٢١، ١طحسني سليم أسد الداراين، دار املغين، 

، مطبعة جملس )٤٥٨ت(السنن الكربى، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  .١٨١
 .هـ١٣٤٤دائرة املعارف النظامية حيدر آباد اهلند، 

: ، حتقيق)٣٠٣ت(السنن الكربى، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  .١٨٢
 .هـ١٤٢١، ١حسن بن عبد املنعم شليب، مؤسسة الرسالة، ط

جمموعة من األساتذة، مؤسسة الرسالة : الء ، للذهيب، حتقيقسري أعالم النب .١٨٣
 .هـ١٤١٣، ٩بريوت، ط

مصطفى السقا : السرية النبوية، لعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، حتقيق .١٨٤
 .و إبراهيم األبياري  وعبد احلفيظ شليب، دار القلم دمشق

نبلي شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن أمحد العكري احل .١٨٥
حممود األرناؤوط وعبد القادر : ، حتقيق)١٠٨٩ت(الدمشقي املعروف بابن العماد 

 .هـ١٤٠٦األرناؤوط، دار ابن كثري دمشق، 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن بن  .١٨٦
أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، : ، حتقيق)٤١٨ت(منصور الطربي الاللكائي 

 .هـ١٤١٦، ٤، ط٤طيبة، طدار 



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧١٤  ٧١٤ 

شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، لسعد الدين مسعود  .١٨٧
زكريا عمريات، دار الكتب العلمية : ، حتقيق)٧٩٣ت(بن عمر التفتازاين الشافعي 

 .هـ١٤١٦، ١بريوت، ط

مجاعة من العلماء، : شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز احلنفي، حتقيق .١٨٨
 .هـ١٤٠٨، ٩املكتب اإلسالمي، ط

شرح الكوكب املنري، حملمد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار  .١٨٩
 .هـ١٤١٨، ٤حممد الزحيلي ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، ط: ، حتقيق)٩٧٢ت(

عبد ايد تركي، دار : شرح اللمع، أليب إسحاق إبراهيم الشريازي، حتقيق .١٩٠
 .هـ١٤٠٨، ١الغرب اإلسالمي، ط

شرح املعلقات العشر املذهبات، أليب زكريا حيىي بن علي الشيباين املشهور بابن  .١٩١
 .عمر فاروق الطباع، دار األرقم بن أيب ا ألرقم: اخلطيب التربيزي، حتقيق

الشرح املمتع على زاد املستقنع، حملمد بن صاحل العثيمني، دار ابن اجلوزي،  .١٩٢
 . هـ١٤٢٤، ١ط

شرح ديوان احلماسة، أليب علي أمحد بن حممد املرزوقي، نشره أمحد أمني وعبد  .١٩٣
 . هـ١٤١١، ١السالم هارون، دار اجليل بريوت، ط

شرح صحيح البخاري، أليب احلسني علي بن خلف بن عبد امللك املعروف  .١٩٤
 .أبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد الرياض: بابن البطال، حتقيق

حممد : ، حتقيق)٧٥٦ت( نتهى األصويل، لعضد الدين اإلجيي شرح خمتصر امل .١٩٥
 هـ١٤٢٤، ١حسن حممد إمساعيل، دار الكتب العلمية بريوت، ط



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧١٥  ٧١٥ 

شرح مقدمة يف أصول التفسري البن تيمة، ملساعد بن سليمان الطيار، دار ابن  .١٩٦
 .هـ١٤٢٧، ١اجلوزي، ط

لسعيد بسيوين حممد ا: شعب اإلميان، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق .١٩٧
 .هـ١٤١٠، ١زغلول، دار الكتب العلمية بريوت، ط

، دار )٥٤٤ت(الشفا بتعريف حقوق املصطفى، أليب الفضل عياض اليحصيب  .١٩٨
 . الكتب العلمية

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، البن قيم اجلوزية،  .١٩٩
 .هـ١٣٩٨ار الفكر بريوت، حممد بدر الدين أبو فراس النعساين احلليب، د: حتقيق

 .الشيعة والتشيع فرق وتاريخ، إلحسان إهلي ظهري، إدارة ترمجان السنة الهور .٢٠٠

، )٣٩٥ت(الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، ألمحد بن فارس  .٢٠١
 .هـ١٣٢٨املكتبة السلفية القاهرة، : قام بتصحيحه ونشره

أمحد : محاد اجلوهري، حتقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلمساعيل بن  .٢٠٢
 .هـ١٤٠٧، ٤بن عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني بريوت، ط

صحيح ابن حبان بترتيب ابن  بلبان، لعالء الدين علي بن بلبان الفارسي  .٢٠٣
 .هـ١٤١٤، ٢شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: ، حتقيق)٧٣٩ت(

السلمي النيسابوري صحيح ابن خزمية، أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية  .٢٠٤
 .هـ١٤٠٠حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، : ، حتقيق)٣١١ت(

، ٢صحيح سنن أيب داود، حملمد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، ط .٢٠٥
 .هـ١٤٢١



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧١٦  ٧١٦ 

، ٢صحيح سنن الترمذي،  حملمد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، ط .٢٠٦
 .هـ١٤٢٢

حازم القاضي، مكتبة نزار مصطفى الباز، : صفة الصفوة، البن اجلوزي، حتقيق .٢٠٧
 .هـ١٤٢٦، ٢ط

، ٢ضعيف سنن أيب داود، حملمد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، ط .٢٠٨
 .هـ١٤٢١

حممد : ، حتقيق)٥٢٦ت (طبقات احلنابلة، للقاضي أيب احلسني بن أيب يعلى  .٢٠٩
 .حامد الفقي، دار املعرفة بريوت

حممود حممد الطناحي : سبكي، حتقيقطبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين ال .٢١٠
 .هـ١٤١٣، ٢وعبدالفتاح  حممد احللو، دار هجر،ط

احلافظ العليم خان، : ، حتقيق)٨٥١ت(طبقات الشافعية، ال بن قاضي شهبة  .٢١١
 .هـ١٤٠٧، ١عامل الكتب بريوت، ط

طبقات الفقهاء الشافعية، أليب عمرو عثمان بن عبدالرمحن بن الصالح  .٢١٢
 .م١٩٩٢دين علي جنيب، دار البشائر اإلسالمية بريوت، حمي ال: ، حتقيق)٦٤٣ت(

إحسان عباس، دار الرائد : طبقات الفقهاء، أليب إسحاق الشريازي، حتقيق .٢١٣
 .م١٩٧٠، ١العريب بريوت، ط

سليمان بن صاحل اخلزي، : طبقات املفسرين، ألمحد بن حممد األدنه وي، حتقيق .٢١٤
 .م١٩٩٧، ١مكتبة العلوم واحلكم، ط



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري  

  ٧١٧  ٧١٧ 

، ١علي حممد عمر، ط: املفسرين، جلالل الدين السيوطي، حتقيقطبقات  .٢١٥
 .هـ١٣٩٦

فواز أمحد زمريل، : العجاب يف بيان األسباب، البن حجر العسقالين، حتقيق .٢١٦
 .هـ١٤٢٢، ١دار ابن حزم، ط

: العدة شرح العمدة، لبهاء الدين عبدالرمحن بن إبراهيم املقدسي، اعتىن ا .٢١٧
 .هـ١٤١٢، ١، طخليل مأمون شيحا، دار املعرفة

العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  .٢١٨
، ١أمحد اخلتم عبداهللا، دار الكتيب و املكتبة املكية، ط: ، حتقيق)٦٨٢ت(

 .هـ١٤٢٠

خليل : العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، أليب الفرج بن اجلوزي، حتقيق .٢١٩
 .هـ١٤٠٣، ١امليس، دار الكتب العلمية، ط

غاية الوصول شرح لب األصول، أليب حيىي زكريا األنصاري الشافعي، دار  .٢٢٠
 .الكتب العربية الكربى ملصطفى البايب احلليب

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين احلسن بن حممد القمي  .٢٢١
 .هـ١٤١٦، ١زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، ط: النيسابوري، حتقيق

، )٣٣٠ت(ملسمى بنزهة القلوب، حملمد بن عزيز السجستاين غريب القرآن ا .٢٢٢
 .هـ١٤١٦حممد أديب عبدالواحد مجران، دار ابن قتيبة، : حتقيق

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، قام بإخراجه  .٢٢٣
 .حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت: وتصحيح جتاربه
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: ة والدراية يف علم التفسري، للشوكاين، حتقيقفتح القدير اجلامع بني فين الرواي .٢٢٤
 .هـ١٤١٤، ٢سعيد اللحام، دار الفكر، ط

فتح ايد لشرح كتاب التوحيد، لعبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب  .٢٢٥
 .هـ١٤٢٣، ٨الوليد بن عبدالرمحن آل فريان، دار املؤيد، ط: ، حتقيق)١٢٨٥ت(

خلري حممد بن عبدالرمحن السخاوي فتح املغيث  بشرح ألفية احلديث، أليب ا .٢٢٦
عبدالكرمي بن عبداهللا اخلضري وحممد بن عبداهللا آل فهيد، مكتبة : ، حتقيق)٩٠٢ت(

 .هـ١٤٣٢، ٢دار املنهاج الرياض، ط

الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجة منهم، أليب منصور عبدالقاهر بن طاهر بن  .٢٢٧
 .، مكتبة ابن سيناحممد عثمان اخلشت: ، حتقيق)٤٢٩ت(حمد البغدادي 

عبدالرمحن بن : الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، البن تيمية، حتقيق .٢٢٨
 .هـ١٤٢٠، ١عبدالكرمي اليحىي، دار الفضيلة، ط

الشيخ بيت اهللا بيات، مؤسسة : الفروق اللغوية، أليب هالل العسكري، تنظيم .٢٢٩
 .هـ١٤١٢، ١النشر اإلسالمي، قم، ط

، )٦٨٤ت(وق يف أنواء الفروق، أليب العباس القرايف الفروق أو أنوار الرب .٢٣٠
 .هـ١٤١٨خليل املنصور، دار الكتب  العلمية بريوت، : حتقيق

، مكتبة )٤٥٦ت(الفصل يف امللل واالهواء والنحل، البن حزم الظاهري  .٢٣١
 .اخلاجني القاهرة

، ٣فصول يف أصول التفسري، ملساعد بن سليمان الطيار، دار ابن اجلوزي، ط .٢٣٢
 .ـه١٤٢٠
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عجيل بن : الفصول يف األصول، ألمحد بن علي الرازي اجلصاص احلنفي، حتقيق .٢٣٣
، ٢جاسم النشمي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت، ط

 .هـ١٤١٤

مروان : ، حتقيق)٢٢٤ت(فضائل القرآن، أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي  .٢٣٤
 .هـ١٤٢٠، ٢العطية وآخرون، دار ابن كثري، ط

، )٤٣٠ت(لغة وأسرار العربية، أليب منصور عبدامللك بن حممد الثعاليب فقه ال .٢٣٥
 .هـ١٤٢٠، ٢ياسني األيويب، املكتبة العصرية، ط: ضبطه

، )٤٦٢ت(الفقيه واملتفقه، أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي  .٢٣٦
 .هـ١٤٢٦، ٣عادل يوسف العزازي، دار ابن اجلوزي، ط: حتقيق

واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، لعبداحلي فهرس الفهارس  .٢٣٧
، ٢إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي بريوت، ط: بن عبد الكبري الكتاين، حتقيق

 .م١٩٨٢

، ١القرائن وأثرها يف التفسري، حملمد بن زيلعي هندي، دار كنوز إشبيليا، ط .٢٣٨
 .هـ١٤٣١

 . القرآن وإعجازه العلمي، حملمد إمساعيل إبراهيم، دار الفكر العريب .٢٣٩

، )٤٨٩ت(قواطع األدلة يف األصول، أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين  .٢٤٠
 .هـ١٤١٨، ١حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية بريوت، ط: حتقيق

، ٢قواعد الترجيح عند املفسرين، حلسني بن علي احلريب، دار القاسم، ط .٢٤١
 .هـ١٤٢٩
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٢٤٢. ا ودراسة، خلالد بن عثمان السبت، دار ابن القيم ودار ابن قواعد التفسري مجع
 .هـ١٤٢٦، ١عفان، ط

أمحد بن حممد اخلليل، دار ابن : القواعد النورانية الفقهية، البن تيمية، حتقيق .٢٤٣
 .هـ١٤٢٢، ١اجلوزي، ط

البن اللحام  القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق ا من األحكام الفرعية، .٢٤٤
، ٢عبدالكرمي الفضيلي، املكتبة العصرية، ط: ، حتقيق)٨٠٣ت(احلنبلي 

 .هـ١٤٢٠

مهدي املخزومي : ، حتقيق)١٧٥ت(كتاب العني، للخليل بن أمحد الفراهيدي  .٢٤٥
 .وإبراهيم السامرائي

، حتقيق )١٨٠ت(كتاب سيبويه، أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب : الكتاب .٢٤٦
 .هـ١٤٠٨، ٣هارون، مكتبة اخلاجني القاهرة، ط عبدالسالم حممد: وشرح

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أليب القاسم  .٢٤٧
، دار املعرفة، خليل مأمون شيحا: ، اعتىن به)٥٢٨ت(حممود بن عمر الزخمشري 

 .هـ١٤٢٦، ٢ط

ء كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، لعبدالعزيز بن أمحد عال .٢٤٨
، ١عبداهللا حممد حممود، دار  الكتب العلمية، ط: ، حتقيق)٧٣٠ت(الدين البخاري 

 .هـ١٤١٨

أليب حممد بن : حتقيق ، أليب إسحاق أمحد بن حممد الثعليب، الكشف والبيان .٢٤٩
 .هـ١٤٢٢، ١ط، دار إحياء التراث العريب، عاشور
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ة السعودية اجلمعية العلمي، بريك بن سعد القرين، كليات األلفاظ يف التفسري .٢٥٠
 .هـ١٤٢٦، ١ط، للقرآن الكرمي وعلومه

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أليب البقاء الكفوي  .٢٥١
، ٢عدنان درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، ط: ، حتقيق)١٠٩٤(

 .هـ١٤١٩

الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية،  .٢٥٢
حممد حسن عواد، دار عمار، : ، حتقيق)٧٧٢ت(األسنوي  لعبدالرحيم بن احلسن

 .هـ١٤٠٥

دار احلديث ، حملمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان .٢٥٣
 .هـ ١٤٢١، القاهرة

لعالء الدين علي بن حممد البغدادي الشهري ، لباب التأويل يف معاين التنزيل .٢٥٤
 .هـ١٣٩٩، دار الفكر بريوت، باخلازن

: حتقيق، أليب حفص عمر بن  علي بن عادل احلنبلي، لباب يف علوم الكتابال .٢٥٥
، ١ط، دار الكتب العلمية بريوت، عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض

 .هـ١٤١٩

أليب الفضل حممد بن حممد بن حممد بن ، حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ .٢٥٦
 .هـ١٤١٩، ١ط، دار الكتب العلمية، فهد اهلامشي املكي

دار املعارف ، عبداهللا علي الكبري وآخرون:حتقيق ، البن منظور، لسان العرب .٢٥٧
 .القاهرة

 .١ط، دار صادر بريوت، حملمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي، لسان العرب .٢٥٨
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، عبد الفتاح أبو غدة: اعتىن به، )٨٥٢ت(البن حجر العسقالين ، لسان امليزان .٢٥٩
 .مكتب املطبوعات اإلسالمية

دائرة املعرف النظامية :حتقيق ، )٨٥٢ت(البن حجر العسقالين ، لسان امليزان .٢٦٠
 .هـ١٤٠٦، ٣ط، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت، اهلند

دار الكتب ، أليب اسحاق بن إبراهيم بن علي الشريازي، اللمع يف أصول الفقه .٢٦١
 .هـ١٤٠٥، ١ط، العلميه بريوت

ة املضية يف عقد الفرقة لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدر .٢٦٢
، ٢ط، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها، حملمد بن أمحد السفاريين احلنبلي، املرضية
 .هـ١٤٠٢

املؤتلف واملختلف يف أمساء االشعراء وكناهم وألقام وأنسام وبعض شعرهم،  .٢٦٣
كرنكو، دار اجليل، . ف: ، حتقيق)٣٧٠ت(أليب القاسم احلسن ابن بشر اآلمدي 

 .هـ١٤١١، ١ط

 .هـ ١٤١٨، ٣٥ط، مؤسسة الرسالة، ملناع القطان، باحث يف علوم القرآن م .٢٦٤

، لعبد العظيم إبراهيم املطعين، ااز يف اللغة والقرآن الكرمي بني اإلجازة واملنع .٢٦٥
 .هـ ١٤٢٥، ٣ط، مكتبة وهبة

مؤسسة ، لعبد الفتاح أمحد قطب الدمخيسي، ااز وأثره يف الفقه اإلسالمي .٢٦٦
 .هـ١٤٢٢، ١ط، قرطبة
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جممع األر يف شرح ملتقى األحبر، لعبد الرمحن بن حممد الكليبويل املدعو  .٢٦٧
خليل عمران املنصور، دار الكتب العلمية، : ، حتقيق)١٠٧٨ت(بشيخي زاده 

 .هـ١٤١٩

، )٨٠٧ت(جممع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي  .٢٦٨
 .هـ١٤١٤ر الفكر، عبداهللا بن حممد الدرويش، دا: حتقيق

لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، جمموع الفتاوى .٢٦٩
 .هـ١٤٢٦، ٣ط، دار الوفاء، أنور الباز وعامر اجلزار: حتقيق، )٧٢٨ت(

أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .٢٧٠
دار الكتب العلمية ، لسالم عبد الشايف حممدعبد ا: حتقيق، )٥٤٢ت(األندلسي 

 .هـ١٤١٣، ١ط، لبنان

دار ، خلالد بن سليمان املزيين، احملرر يف أسباب النزول من خالل الكتب التسعة .٢٧١
 .هـ ١٤٢٧، ١ط، ابن اجلوزي

، )٥٤٣ت(أليب بكر بن العريب املعافري املالكي ، احملصول يف  أصول الفقه .٢٧٢
 .هـ  ١٤٢٠، ١ط، لبيارق األردندار ا، حسني علي البدري: حتقيق

: حتقيق)  ٦٠٦ت(لفخر الدين حممد بن عمر الرازي ، احملصول يف علم األصول .٢٧٣
، ١ط، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  الرياض، طة جابر فياض العلواين

 .هـ ١٤٠٠

أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ، احملكم واحمليط األعظم .٢٧٤
 .مـ٢٠٠٠، دار الكتب العلمية بريوت، عبداحلميد هندواي :حتقيق، )٤٥٨ت(
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دار اآلفاق ، )٤٥٦ت(أليب حممد علي بن أمحد بن حزم ، احمللى شرح الى .٢٧٥
 .اجلديدة بريوت

: اختصره، البن قيم اجلوزية، خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة .٢٧٦
 .هـ١٤٠٥، دار الندوة اجلديدة بريوت، حممد بن املوصلي

 .هــ ١٤١١، ١ط، دار الفكر، لسعد الدين التفتازاين، تصر املعاينخم .٢٧٧

أليب احلسن علي ، املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .٢٧٨
معهد ، حممد مظهر بقا: حتقيق، )٨٠٣ت(بن حممد البعلي املعروف بابن اللحام 

 .هـ١٤٢٢، ٢ط ،البحوث العلمية مركز إحياء التراث اإلسالمي جامعة أم القرى

آثر : ، حتقيق)٣٧٠ت(خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، البن خالويه  .٢٧٩
 . جفري، مكتبة املتنيب القاهرة

،  ١ط، دار ابن حزم ، صاحل علي عود ، خمتصر مقدمات تفسري ابن عاشور .٢٨٠
 .هـ ١٤٢٦

: مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، البن قيم اجلوزية، حتقيق .٢٨١
 .هـ١٣٩٣، ٢حممد حامد الفقي، دار الكتاب العريب، ط

، لعبد القادر بن بدران الدمشقي، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .٢٨٢
 .هـ ١٤٢٧، ٣ط، مؤسسة الرسالة، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: حتقيق

محد السمرقندي ألمحد بن حممد بن أ، املدخل لعلم تفسري كتاب اهللا تعاىل .٢٨٣
 .هـ ١٤٠٨، ١ط، دار القلم، ديصفوان عدنان داوو: حتقيق، يف باحلداداملعرو
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، )١٢٩٣ت(حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي ، مذكرة يف أصول الفقه .٢٨٤
 .دار البصرية مصر

البن حزم الظاهري ، مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات .٢٨٥
 .هـ  ١٤١٩، ١ط، مدار ابن حز، حسن أمحد إسرب: بعناية، )٤٥٦ت(

فؤاد علي : حتقيق، جلالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها .٢٨٦
 .م١٩٩٨، ١ط، دار الكتب العلمية بريوت، منصور

يوسف : بإشراف، أليب عبد اهللا احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني .٢٨٧
 .دار املعرفة بريوت، عبد الرمحن املرعشلي

، )٥٠٥ت(أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ، األصولاملستصفى يف علم  .٢٨٨
، ١ط،  دار الكتب العلمية بريوت، حممد عبد السالم عبد الشايف: حتقيق

 .هـ١٤١٣

 . محزة زهري حافظ: حتقيق، )٥٠٥ت(املستصفى أليب حامد الغزايل  .٢٨٩

، )٥٣٨ت(أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري ، املستقصى يف أمثال العرب .٢٩٠
 .م١٩٨٧، ٢ط، العلمية بريوتدار الكتب 

، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي وآخرون: حتقيق، مسند اإلمام أمحد بن حنبل .٢٩١
 . هـ١٤٢٩، ٢ط، مؤسسة الرسالة

 .دار املدين القاهرة، حممد حمي الدين عبد احلميد: حتقيق، املسودة آلل ابن تيمية .٢٩٢

املكتبة العلمية ، يومياملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ألمحد بن حممد الف .٢٩٣
 .بريوت
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  ٧٢٦  ٧٢٦ 

:              حتقيق، )٢١١ت(أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ، املصنف .٢٩٤
 .هـ ١٤٠٢، ٢ط، املكتب االسالمي، حبيب الرمحن األعظمي

، )٢٣٥ت(للحافظ أيب بكر عبداهللا بن حممد بن إبراهيم ابن أيب شيبة ، املصنف .٢٩٥
، مكتبة الرشد ناشرون، مد بن إبراهيم اللحيدانمحد بن عبداهللا اجلمعة و حم: حتقيق

 .هـ ١٤٢٥، ١ط

دار ابن ، حملمد بن حسني اجليزاين، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة .٢٩٦
 .هـ١٤٢٧، ٥ط، اجلوزي

حممد : حتقيق، )٥١٦ت(حمليي السنة احلسني بن مسعود البغوي ، معامل التنزيل .٢٩٧
، ١دار طيبة، ط، سليمان بن مسلم احلرشعبداهللا النمر و عثمان مجعة ضمريية و

 .هـ١٤٢٣

، )٣١١ت(أليب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ، معاين القرآن وإعرابه .٢٩٨
 .هـ ١٤٠٨، ١ط، عامل الكتب، عبد اجلليل عبده شليب: حتقيق

، لعبد الرحيم بن عبد الرمحن العباسي، معاهد التنصيص شرح قواعد التلخيص .٢٩٩
 .هـ  ١٣١٦، املطبعة البهية مصر

دار ، علي حممد البجاوي: حتقيق، للسيوطي، معترك األقران يف إعجاز القرآن .٣٠٠
 .الفكر العريب

حملمد بن خليفة بن علي ، معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن .٣٠١
 .هـ ١٤١٩، ١ط، أضواء السلف، التميمي
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  ٧٢٧  ٧٢٧ 

ملعتزيل أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري ا، املعتمد يف أصول الفقه .٣٠٢
املعهد العلمي الفرنسي للدراسات ، حممد محيد اهللا وآخرون :حتقيق ، )٤٣٦ت(

 .هـ  ١٣٨٤، العربية دمشق

صالح بن : حتقيق، )٣٥١ت(لعبد الباقي بن قانع أبو احلسني ، معجم الصحابة .٣٠٣
 .هـ ١٤١٨، مكتبة الغرباء األثرية املدينة املنورة، سامل املصرايت

محدي : ، حتقيق)٣٦٠ت(اسم سليمان بن أمحد الطرباين املعجم الكبري، أليب الق .٣٠٤
 .٢عبد ايد السلفي، مكتبة ابن تيمية، ط

دار إحياء التراث ، مكتبة املثىن بريوت، لعمر رضا كحالة، معجم املؤلفني .٣٠٥
 .بريوت، العريب

دار ، جممع اللغة العربية: حتقيق، إلبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط .٣٠٦
 .الدعوة

هـ ١٤٢٥، ٤ط، مكتبة الشروق الدولية ، جممع اللغة العربية ، لوسيطاملعجم ا .٣٠٧
. 

اعتىن ) ٣٩٥ت(أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس  اللغة .٣٠٨
دار إحياء التراث العريب ، حممد عوض مرعب واآلنسة فاطمة حممد أصالن: به

 .هـ١٤٢٢، ١ط، بريوت لبنان

بشار : حتقيق، لإلمام الذهيب، و األعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات  .٣٠٩
، ١ط، مؤسسة الرسالة، عواد معروف و شعيب األرناؤوط و صاحل مهدي عباس

 .هـ ١٤٠٤
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  ٧٢٨  ٧٢٨ 

أليب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي ، املغين عن محل األسفار .٣١٠
 .هـ ١٤١٥، مكتبة طربية، أشرف عبد املقصود: حتقيق، )٨٠٦ت(

دار الكتاب العريب بريوت ، )٦٣٠ت(امة املقدسي ملوفق الدين ابن قد، املغين .٣١١
 .لبنان

 .هـ١٤٣١، ١ط، دار التدمرية، ألمحد بن سعد اخلطيب، مفاتيح التفسري .٣١٢

دار الفكر  ، )٦٠٦ت(لفخر الدين حممد بن عمر الرازي ، مفاتيح الغيب .٣١٣
 .هـ١٤٠١، ١ط، للطباعة والنشر لبنان  بريوت

دار الكتب ، )٦٠٦ت(الرازي لفخر الدين حممد بن عمر ، مفاتيح الغيب .٣١٤
 .هـ١٤٢١، ١ط، العلمية بريوت

: حتقيق، )٦٢٦ت(أليب يعقوب يوسف بن أيب بكر السكاكي ، مفتاح العلوم .٣١٥
 .هـ  ١٤٠٢، ١ط، مطبعة دار الرسالة بغداد ، أكرم عثمان يوسف

، حممد الصباغ: تصحيح، للسيوطي، مفحمات األقران يف مبهمات القرآن .٣١٦
 .هـ ١٢٨٤، ق مصراملطبعة اخلديوية ببوال

صفوان عدنان : حتقيق، )٤٢٥ت(للراغب األصفهاين ، مفردات ألفاظ القرآن .٣١٧
 .هـ١٤٢٣، ٣ط، دار القلم، داوودي

، ملساعد بن سليمان الطيار، مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر .٣١٨
 .هـ١٤٢٧، ٢ط، دار ابن اجلوزي

احلسن علي بن إمساعيل األشعري  أليب، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني .٣١٩
 .هـ ١٤١٩، املكتبة العصرية، حممد حمي الدين عبد احلميد: حتقيق، )٣٣٠ت(
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  ٧٢٩  ٧٢٩ 

مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري، ملساعد بن سليمان الطيار، دار  .٣٢٠
 .هـ١٤٢٥، ١احملدث، ط

أليب القاسم الراغب ، مقدمة جامع التفاسري مع تفسري الفاحتة ومطالع البقرة .٣٢١
 .هـ١٤٠٥، ١ط، الكويت، دار الدعوة، أمحد حسن فرحات: حتقيق، ألصفهاينا

إلبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن ، املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد .٣٢٢
، مكتبة الرشد، عبد الرمحن سليمان العثيمني: حتقيق، )٨٨٤ت(مفلح احلنبلي 

 .هـ ١٤١٠

، ١اق حسني أمحد، دار ابن عفان، طاملكي واملدين يف القرآن الكرمي، لعبد الرز .٣٢٣
 .هـ١٤٢٠

حممد سيد : حتقيق، حملمد بن عبد الكرمي بن أيب بكر الشهرستاين، امللل والنحل .٣٢٤
 .هـ ١٤٠٤، دار املعرفة، كيالين

، لزكريا بن غالم قادر الباكستاين ، من أصول الفقة على منهج أهل احلديث  .٣٢٥
 .هـ ١٤٢٣، ١ط، دار اخلراز

الدليل، إلبراهيم بن حممد بن ضويان، مكتبة املعارف، منار السبيل يف شرح  .٣٢٦
 .هـ١٤٠٥، ٢ط

عبد الرمحن بن : حتقيق، البن قيم اجلوزية، املنار املنيف يف الصحيح والضعيف .٣٢٧
 .هـ١٤١٩، ٢ط، دار العاصمة، حيي  املعلمي

دار اآلفاق ، )٥٩٧(أليب الفرج ابن اجلوزي ، مناقب اإلمام أمحد  بن حنبل .٣٢٨
 .هـ١٣٩٣، ١ط، اجلديدة
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  ٧٣٠  ٧٣٠ 

حملمد بن  احلسن ، مناهج العقول يف شرح منهاج الوصول يف علم األصول .٣٢٩
 .مطبعة حممد علي صبيح وأوالده  مصر، البدخشي

فواز : حتقيق، حملمد بن عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن .٣٣٠
 .هـ١٤١٩، ٣ط، دار الكتاب العريب بريوت، أمحد زمريل

مطبوع ، حملمد حمي الدين عبد احلميد، ابن عقيل منحة اجلليل بتحقيق شرح .٣٣١
 .دار الطالئع،  امش كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

، دار الفكر املعاصر، حممد حسن هيتو: حتقيق، أليب حامد الغزايل، املنخول .٣٣٢
 .هـ  ١٤١٩، ٣ط

بة ابن مكت، حملمد األمني الشنقيطي، منع جواز ااز يف املنزل للتعبد واإلعجاز  .٣٣٣
 .تيمية

حممد : حتقيق، البن تيمية، منهاج السنة النبوية يف نقص كالم الشيعة القدرية .٣٣٤
 .هـ ١٤٠٦، ١ط، رشاد سامل

دار ، خليل مأمون شيحا: حتقيق، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .٣٣٥
 .هـ١٤٣٠، ١٧ط، املعرفة

دراسات مركز ال، حملمد بن مبارك الوهيب، منهج االستنباط من القرآن الكرمي .٣٣٦
 .هـ١٤٢٨، ١ط، واملعلومات القرآنية مبعهد الشاطيب

مكتبة ، لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، منهج البحث يف الفقة اإلسالمي .٣٣٧
 .هـ ١٤٢٧، ٣ط، الرشد
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شرحه وخرج ، )٧٩٠ت(أليب إسحاق الشاطيب ، املوافقات يف أصول الشريعة .٣٣٨
دراز وخرج آياته وفهرس  حممد عبد اهللا: عبد اهللا دراز و وضع ترامجه: أحاديثه

، ٣ط، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، عبد السالم عبد الشايف حممد: موضوعاته
 .هـ ١٤٢٤

عبد الرمحن عمرية، : املواقف، لعضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، حتقيق .٣٣٩
 .م١٩٩٧، ١دار اجليل، ط

الطرابلسي  مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل، أليب عبداهللا حممد بن حممد .٣٤٠
زكريا عمريات، دار عامل : ، حتقيق)٩٥٤ت(املغريب املعروف باحلطاب الرعيين 

 .هـ١٤٢٣الكتب، 

املوسوعة القرآنية املتخصصة، وزارة األوقاف الس األعلى للشئون اإلسالمية  .٣٤١
 .هـ  ١٤٢٦، القاهرة 

املية الندوة الع، املوسوعة امليسرة يف األديان و املذاهب واألحزاب املعاصرة .٣٤٢
 .هـ ١٤٢٠، ٤ط، دار الندوة العاملية، للشباب اإلسالمي

، )٥٩٧ت(أليب الفرج بن اجلوزي ، املوضوعات من األحاديث املرفوعات .٣٤٣
، ١ط، أضواء السلف، نور الدين بن شكري بن علي بويا جيالر: حتقيق

 .هـ١٤١٨

ذهيب ميزان اإلعتدال يف نقد الرجال، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان ال .٣٤٤
 .علي بن حممد البجاوي، دار املعرفة بريوت: ، حتقيق)٧٨٤ت(
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  ٧٣٢  ٧٣٢ 

الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، أليب عبيد  .٣٤٥
حممد صاحل املديفر، مكتبة الرشد، : ، حتقيق)٢٤٤ت(القاسم بن سالم اهلروي 

 .هـ١٤١١، ١ط

مد بن أمحد بن إمساعيل الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي، أليب جعفر حم .٣٤٦
 .٢، مؤسسة الكتب الثقافية، ط)٣٣٨ت(النحاس 

 .١٥، دار املعارف، ط)١٣٩٨ت(النحو الوايف، لعباس حسن  .٣٤٧

: نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر،أليب الفرج ابن اجلوزي، حتقيق .٣٤٨
 . هـ١٤٠٤، ١حممد عبد الكرمي كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، ط

العاطر شرح روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه، لعبدالقادر  نزهة اخلاطر .٣٤٩
محدي الدمرداش : ، حتقيق)١٣٤٧ت(بن أمحد بن مصطفى ابن بدران احلنبلي 

 .هـ١٤٢٤، ١حممد، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة املكرمة، ط

 .هـ١٤٢٨، ٢النسخ يف القرآن الكرمي، ملصطفى زيد، دار اليسر، ط .٣٥٠

ات العشر، أليب اخلري حممد بن حممد الدمشقي املعروف بابن النشر يف القراء .٣٥١
علي حممد الضباع، دار الكتب العلمية : ، أشرف على تصحيحه)٨٣٣ت(اجلزري 
 .بريوت

نصب الراية ألحاديث اهلداية، جلمال الدين عبد اهللا بن يوسف الزيلعي احلنفي  .٣٥٢
 .هـ١٤١٨، ١حممد عوامة، مؤسسة الريان، ط: ، حتقيق)٧٦٢ت(

السيد عبد املقصود بن عبد : نكت والعيون، أليب احلسن املاوردي، حتقيقال .٣٥٣
 .الرحيم، دار الكتب العلمية، بريوت
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  ٧٣٣  ٧٣٣ 

اية السول شرح منهاج الوصول يف علم األصول، جلمال الدين األسنوي  .٣٥٤
 .، مطبعة حممد علي صبيح وأوالده القاهرة)٧٧٢ت(

بارك بن حممد املعروف بابن النهاية يف غريب احلديث واألثر، أليب السعادات امل .٣٥٥
 .هـ١٤٢٧، ٤، دار ابن اجلوزي، ط)٦٠٦ت(األثري اجلزري 

: ، حتقيق)٧٦٤ت(الوايف بالوفيات، لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي  .٣٥٦
 .هـ١٤٢٠، ١أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العريب، ط

تاح عبد الغين القاضي، الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع، لعبد الف .٣٥٧
 .هـ١٤١٤، ٥مكتبة السوادي جدة، ط

الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيز، أليب عبد اهللا احلسني بن حممد  .٣٥٨
 .  عريب عبد احلميد علي، دار الكتب العلمية: ، حتقيق)٤٧٨ت( الدامغاين 

، )٤٦٨ت(الوسيط يف تفسري القرآن ايد، أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي  .٣٥٩
 .هـ١٤١٥، ١عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، دار الكتب العلمية، ط: حتقيق

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس  .٣٦٠
.م١٩٩٤، ١إحسان عباس، دار صادر بريوت، ط: ، حتقيق)٦٨١ت(خلكان 
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 ٣٧ :ويشمل على أقسام العام يف القرآن الكرمي :املبحث الثاين
  ٣٨ ................................باعتبار ما فوقه وما حتته: املطلب األول
 ٤١ .......................................باعتبار املراد منه: املطلب الثاين

 ٤٣ ......................................باعتبار ختصيصه: املطلب الثالث
 ٤٥ ...................................باعتبار معرفة عمومه: املطلب الرابع

 ٥٥ :ويشمل على يف القرآن الكرميألفاظ العموم : املبحث الثالث
 ٥٦ .........................مذاهب العلماء يف صيغ العموم: املطلب األول
 ٦١ ......................................داللة صيغ العموم: املطلب الثاين

 ٦٥ ..........................................صيغ العموم: املطلب الثالث
 ٧٤ ..........................................حجية العام: لرابعااملبحث 



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٧٣٥  ٧٣٥ 

 ٧٩ :الدراسة النظرية وفيه: الباب األول
 ٨٠ :مفهوم العام املراد به اخلصوص يف القرآن الكرمي: الفصل األول
 ٨١ :مفهوم العام املراد به اخلصوص عند املفسرين: املبحث األول
 ٨٢ .........................املراد به اخلصوصتعريف العام : املطلب األول
 ٩٠ ............وضوح العام املراد به اخلصوص عند املفسرين: املطلب الثاين

 ١٠٢ ..عبارات املفسرين يف التعبري عن العام املراد به اخلصوص: املطلب الثالث
 طريقة املفسرين يف إيراد العام املراد به اخلصوص يف: املطلب الرابع

 ..........................................................تفاسريهم
 

١١٣ 
العوامل املؤثرة يف تعيني وحتديد القول بالعام املرادبه : املبحث الثاين

 :اخلصوص
١٢٤ 

 ١٢٥ ...............................................................متهيد
 ١٢٦ .........................................القرآنغريب : املطلب األول
 ١٣١ .........................................أسباب النزول: املطلب الثاين

 ١٣٦ .......................................تعيني املبهمات: املطلب الثالث
 ١٤١ ..........................................إجياز احلذف: املطلب الرابع

أثر غياب املفهوم الصحيح للعام املراد به اخلصوص يف : املبحث الثالث
 .......................................................القرآن الكرمي

 
١٤٦ 

الفرق بني العام املراد به اخلصوص وبني املصطلحات : الفصل الثاين
 :ذات العالقة

١٥٨ 

الفرق بني العام املراد به اخلصوص وبني العام الباقي على  :املبحث األول
 .............................................................عمومه

 
١٥٩ 

د به اخلصوص وبني العام الفرق بني العام املرا :املبحث الثاين
 ..........................................................املخصوص

 
١٦٢ 

 ١٧٠ ....الفرق بني العام املراد به اخلصوص وبني تقييد املطلق :املبحث الثالث



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٧٣٦  ٧٣٦ 

الفرق بني العام املراد به اخلصوص وبني اجلمع املراد منه  :املبحث الرابع
 .............................................................الواحد

 
١٧٦ 

 اخلصوص يف القرآن الكرمي بهوقوع العام املراد : الفصل الثالث
 :ةواللغ

١٨١ 

 ١٨٢ ..............العام املراد به اخلصوص بني احلقيقة وااز :املبحث األول
 ١٩٣ ........مذاهب العلماء يف وقوع العام املراد به اخلصوص :املبحث الثاين
 ٢١٥ .طرق معرفة العام املراد به اخلصوص: الفصل الرابع

 ٢١٦ ...............................................................متهيد
 ٢١٧ ...............................................النص: املبحث األول
 ٢٢٢ .............................................اإلمجاع: املبحث الثاين

 ٢٢٨ ...............................................احلس: املبحث الثالث
 ٢٣٤ ............................................العقل:  املبحث الرابع

 ٢٤١ :شروط اعتبار العام املراد به اخلصوص: الفصل اخلامس
 ٢٤٢ ...............................................................متهيد

 ٢٤٣ ..........................كون اللفظ من ألفاظ العموم: املبحث األول
 ٢٤٧ .....................إرادة اخلصوص قبل التلفظ بالعموم: املبحث الثاين

 ٢٥١ ...............وجود القرينة الدالة على إرادة اخلصوص: املبحث الثالث
به اخلصوص من عارض سالمة داللة العام املراد : املبحث الرابع

 .............................................................شرعي
 

٢٥٤ 
 ٢٥٩ :أثر العام املراد به اخلصوص يف التفسري: الفصل السادس

 ٢٦٠ ...............................................................متهيد
 ٢٦١ ......................................قصر داللة املعىن: املبحث األول
 ٢٦٥ .....................................قصر داللة احلكم: املبحث الثاين

 ٢٦٨ ........................دفع توهم التعارض بني اآليات: املبحث الثالث
 ٢٧٤ ..................................توجيه أقوال السلف: املبحث الرابع



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٧٣٧  ٧٣٧ 

 ٢٧٨ ..................................إبراز األثر البالغي: املبحث اخلامس
 ٢٨٣ ...................................تعدد املعىن لآلية: املبحث السادس
 ٢٨٨ ...............................التوجيه الكلي لآليات: املبحث السابع

لآليات العامة املراد ا اخلصوص يف الدراسة التطبيقية : الباب الثاين
 :القرآن الكرمي

٢٩٥ 
 

 ٢٩٦ ..............................................................متهيد
 ٢٩٧ ........................................................سورة البقرة
 ٢٨٢ ....................................................عمرانسورة آل 

 ٤٢٠ ........................................................سورة النساء
 ٤٣١ ........................................................سورة املائدة

 ٤٤٨ ........................................................األنعامسورة 
 ٤٦٤ .....................................................سورة األعراف

 ٤٧٩ ........................................................سور األنفال
 ٤٨٦ .........................................................سورة التوبة
 ٥٠٢ ........................................................سورة يونس
 ٥١٠ ..........................................................سورة هود

 ١١٥ ........................................................سورة الرعد
 ٥١٨ .......................................................إبراهيمسورة 

 ٥٢١ ........................................................سورة احلجر
 ٥٢٥ ........................................................سورة النحل

 ٥٣٠ .......................................................اإلسراءسورة 
 ٥٤١ .......................................................سورة الكهف

 ٥٥٠ ..........................................................سورة مرمي
 ٥٥٢ ...........................................................سورة طه

 ٥٥٤ .......................................................سورة األنبياء



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٧٣٨  ٧٣٨ 

 ٥٥٨ .........................................................سورة احلج
 ٥٦٠ .........................................................سورة النور

 ٥٦٢ .......................................................الشعراءسورة 
 ٥٦٥ .........................................................سورة النمل

 ٥٧٠ ......................................................سورة القصص
 ٥٧٢ .........................................................الرومسورة 

 ٥٨٠ .........................................................سورة الزمر
 ٥٨٣ ......................................................سورة الشورى
 ٥٨٦ .....................................................سورة الزخرف
 ٥٨٨ .......................................................سورة الدخان

 ٥٩٠ .....................................................سورة األحقاف
 ٥٩٢ .....................................................سورة احلجرات

 ٥٩٦ ...........................................................قسورة 
 ٥٩٩ .....................................................سورة الذاريات

 ٦٠٥ .........................................................سورة القمر
 ٦٠٧ .......................................................الرمحنسورة 

 ٦١١ ........................................................سورة اادلة
 ٦١٤ .......................................................سورة الطالق
 ٦١٦ ........................................................سورة املزمل
 ٦١٨ .........................................................سورة املدثر
 ٦٢١ .........................................................سورة عبس

 ٦٢٤ ......................................................سورة اإلنفطار
 ٦٢٧ .......................................................الطارقسورة 

 ٦٣٠ .........................................................سورة العلق
 ٦٣٣ .....................................................سورة الكافرون



مجعا ودراسة -العام املراد به اخلصوص يف القرآن وبيان أثره يف التفسري   

  ٧٣٩  ٧٣٩ 

ها عامة مراد ا تصنيف اآليات اليت نص عليها املفسرون بأن :ملحق
 :مخس حاالت اخلصوص

 

ها عامة مراد ا اآليات اليت نص عليها املفسرون بأن :احلالة األوىل
 ......................اخلصوص وبينت الدراسة رجحان أو صحة ذلك

٦٣٦ 

ها عامة مراد ا بأن اآليات اليت نص عليها املفسرون: احلالة الثانية
 ..............اخلصوص وبينت الدراسة أا  من العام الباقي على عمومه

٦٣٩ 

ها عامة مراد ا اآليات اليت نص عليها املفسرون بأن: احلالة الثالثة
 .....................اخلصوص وبينت الدراسة أا  من العام املخصوص

٦٤٢ 

ها عامة مراد ا اليت نص عليها املفسرون بأناآليات : احلالة الرابعة
 .......................أن القول بذلك حمتمل اخلصوص وبينت الدراسة

٦٤٣ 

ها عامة مراد ا اآليات اليت نص عليها املفسرون بأن :احلالة اخلامسة
 ............................اخلصوص وبينت الدراسة أنه ال عموم فيها

٦٤٣ 

 ٦٤٥ :وتشمل امتةاخل
 ٦٤٥ ..............................................................النتائج

 ٦٤٦ ..........................................................التوصيات
 ٦٤٧ :........................................وتشمل على البحث فهارس

 ٦٤٨ ...............................................فهرس اآليات القرآنية
 ٦٨٣ ............................................فهرس األحاديث املرفوعة

 ٦٨٥ ....................................................... فهرس اآلثار
 ٦٨٧ .....................................................فهرس األشعار 

 ٦٨٨ ........................................... فهرس األعالم املترجم هلم
 ٦٩٣ ..............................................فهرس املصادر واملراجع

 ٧٣٤ ............................................فهرس موضوعات البحث
 
 


